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Temat

Zbycie akcji własnych 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i  okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. („Fundusz") informuje, że dnia 30 listopada 2009 roku 

Fundusz zbył w transakcjach sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 500.000 akcji 

własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po średniej jednostkowej cenie zbycia 8,20 zł. Liczba sprzedanych 

akcji stanowi 0,84% kapitału zakładowego i daje prawo do 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, 

co stanowi 0,84% głosów na walnym zgromadzeniu.

Przed zbyciem w/w akcji Fundusz był właścicielem 1.500.000 akcji własnych, co stanowiło 2,53% kapitału 

zakładowego i uprawniało do 1.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, a więc do 2,53% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Po zbyciu w/w akcji Fundusz jest właścicielem 1.000.000 akcji własnych, co stanowi 1,69% kapitału zakładowego 

i daje prawo do 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 1,69% głosów na walnym 

zgromadzeniu.

Przyczyną zbycia akcji było wykonanie Uchwały nr 1/11/2006 roku Zarządu NFI im. E. Kwiatkowskiego (obecnie NFI 

Midas S.A.) z dnia 8 listopada 2006 roku w związku z podjęciem przez walne zgromadzenie Funduszu w tym 

samym dniu uchwały o nieumarzaniu 9.759.794 zakupionych w tym celu akcji własnych i, co za tym idzie, 

przeznaczeniu ich do sprzedaży zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Środki uzyskane ze sprzedaży akcji własnych zostaną przeznaczone na inwestycyjną działalność Funduszu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259).
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