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Zmiany znaczących umów

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, iż w dniu 31 grudnia 2009 r. 

Fundusz zawarł z CenterNet S.A. (spółka zależna od Funduszu) aneksy do umów pożyczek zawartych w okresie od 

3 lipca do 30 listopada 2009 r. 

Fundusz informował o ww. umowach pożyczek w raportach bieżących o nr: 81/2009 z dnia 1.09.2009 r., 85/2009 z 

dnia 4.09.2009 r., 89/2009 z dnia 24.09.2009 r., 103/2009 z dnia 26.10.2009 r., 115/2009 z dnia 19.11.2009 r., 

120/2009 z dnia 30.11.2009 r.

Aneksy wydłużają okres spłaty pożyczek do dnia 30 czerwca 2010 r.  Dotychczasowy termin spłaty przypadał na 

dzień 31 grudnia 2009 r. (natomiast w przypadku pożyczki z dnia 30 listopada 2009 r., o której Fundusz informował 

w raporcie bieżącym nr 120/2009 z dnia 30.11.2009 r. termin spłaty przypadał na dzień 31 marca 2010 r).

Pozostałe postanowienia poszczególnych umów nie uległy zmianie.

Umowy pożyczek zostały uznane za znaczące ze względu na ich wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów 

własnych Funduszu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów 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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