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Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Korekta numeracji raportów bieżących

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna (dalej zwanego „Funduszem”) informuje, iż 
w przekazanych do publicznej wiadomości raportach bieżących nr 48/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku, nr 
48/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku oraz nr 49/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku omyłkowo podano błędną 
numerację wyżej wymienionych raportów. W związku z powyższym Zarząd Funduszu koryguje oczywistą omyłkę 
pisarską w treści wyżej wymienionych raportów w następujący sposób:
- raport bieżący nr 48/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku otrzymuje numer 49/2010
- raport bieżący nr 48/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku otrzymuje numer 49/2010
- raport bieżący nr 49/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku otrzymuje numer 50/2010.

Tytuły oraz treści wyżej wymienionych raportów bieżących podlegają analogicznej do nowej numeracji korekcie.

W konsekwencji powyższych korekt Zarząd Funduszu informuje, że kolejny raport bieżący przekazany przez 
Fundusz otrzyma numer 52/2010.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 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 (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).
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2010-12-14 Wojciech Pytel Prezes Zarządu

2010-12-14 Maciej Kotlicki Członek Zarządu
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