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Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji

Treść  raportu:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas S.A. („Fundusz") informuje, że w dniu 8 grudnia 2009 roku otrzymał od 

Nova Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiotu dominującego w stosunku do Funduszu o nr KRS 

0000225164) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, o dokonanej w dniu 30 listopada 2009 roku przez podmiot zależny od Nova Capital Sp. z o.o. 

sprzedaży 500.000 akcji Funduszu.

W wyniku zbycia akcji bezpośrednio i pośrednio zmniejszył się stan posiadania akcji Funduszu przez Nova Capital 

Sp. z o.o. w stosunku do dotychczasowego o 0,84%.

Przed zmniejszeniem udziału Nova Capital Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio i pośrednio 37.196.522 sztuk akcji 

NFI Midas S.A., które stanowiły 62,85% w kapitale zakładowym Funduszu i dawały 37.196.522 głosów na walnym 

zgromadzeniu Funduszu, co stanowiło 62,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z zawiadomieniem, na dzień 1 grudnia 2009 roku, Nova Capital Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 

35.696.522 sztuk akcji NFI Midas S.A., co stanowi 60,31% w kapitale zakładowym Funduszu oraz pośrednio 

1.000.000 sztuk akcji NFI Midas S.A., co stanowi 1,69 % w kapitale zakładowym Funduszu. Posiadane akcje 

bezpośrednio i pośrednio uprawniają do 36.696.522 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 

62,00% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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