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Temat

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna (zwanego dalej „Funduszem") informuje, Ŝe 
w dniu 3 listopada 2010 roku otrzymał od Pani GraŜyny Karkosik (dalej zwanej „Akcjonariuszem") 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.

Zgodnie z treścią otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia w dniu 19 października 2010 roku Akcjonariusz 
sprzedał 150.229 (sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) sztuk akcji Funduszu. Przed transakcją 
sprzedaŜy akcji Funduszu Akcjonariusz posiadał 2.960.000 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) sztuk 
akcji Funduszu, co stanowiło 5,01% udziału w kapitale zakładowym i dawało 2.960.000 (dwa miliony dziewięćset 
sześćdziesiąt tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów. 
Ponadto w zawiadomieniu zawarto informację, Ŝe na dzień 20 października 2010 roku Akcjonariusz jest 
posiadaczem 2.411.046 (dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy czterdzieści sześć) sztuk akcji Funduszu, co 
stanowi 4,07% udziału w kapitale zakładowym i daje 2.411.046 (dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy 
czterdzieści sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 4,07% ogólnej liczby głosów.

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 (tekst jednolity Dz.U. 
2009, Nr 185, poz.1439).
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