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Temat

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakc jach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Fundusz”) informuje, że w dniu 19 
listopada 2010 r. otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Funduszu (Osoba obowiązana) w trybie art. 
160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o dokonaniu nabycia przez osobę blisko związaną z 
osobą obowiązaną (w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) 10 (dziesięciu) 
akcji Funduszu w transakcji pakietowej na rynku regulowanym. Transakcja została zawarta w dniu 28 maja 2008 
roku na podstawie umowy cywilno-prawnej. Średnia cena za jedną akcję wynosiła 5 (pięć) złotych. Rozliczenie 
transakcji nastąpiło w dniu 16 listopada 2010 roku.

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych 
okreś lonych w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania 
informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy 
osób posiadających dostęp do informacji poufnych.

Podstawa prawna sporządzenia niniejszego raportu: Art. 56 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 (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).
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