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Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 Ustawy o Ofercie

Podstawa prawna

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 23 grudnia 2009 roku otrzymał od 

Pana Romana Krzysztofa Karkosika ("Akcjonariusz") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 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 zmianie stanu posiadania przez Akcjonariusza akcji Funduszu.

Treść zawiadomienia przygotowanego przez Akcjonariusza w dniu 16 grudnia 2009 roku:

    "Zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż 

dnia 9 grudnia 2009 roku zbyłem w transakcjach giełdowych akcje Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas 

SA w ilości 337.500 sztuk, jednocześnie w dniu 9 grudnia 2009 roku podmiot ode mnie zależny nabył w transakcji 

pakietowej 281.500 sztuk akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas SA. Transakcja zbycia akcji 

spowodowała zmianę bezpośrednio posiadanych przeze mnie głosów na wz NFI Midas SA poniżej 5%.

     Dnia 8 grudnia 2009 roku posiadałem 3.155.427 akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS SA, co 

stanowiło 5,33% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 3.155.427 głosy na walnym 

zgromadzeniu, co stanowiło 5,33% ogólnej liczby głosów.

      Na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem bezpośrednio i pośrednio poprzez 3.094.427 sztuk akcji Narodowego 

Funduszu Inwestycyjnego MIDAS SA, co stanowi 5,228% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje 

uprawniają do 3.094.427 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,228% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu."

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

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005, Nr 184, 

poz.1539).
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