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Temat

Zgłoszenie zmian przez akcjonariusza do projektu uchwały w przedmiocie dokonania zmian w Uchwale nr 
16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.
Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS S.A. (dalej zwanego "Funduszem") informuje, że podczas 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które miało miejsce w dniu 13 grudnia 2010 roku, 
uprawniony akcjonariusz zgłosił propozycję zmiany projektu uchwały w przedmiocie dokonania zmian w Uchwale 
nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki (pkt 11 
porządku obrad) w ten sposób, że zaproponował dodanie do niej § 2 w brzmieniu: „Dokonać zmiany w treści § 1 
ust. 6 Uchwały w ten sposób, że dzień prawa poboru ustala się na 28 lutego 2011 roku.”, odpowiednią zmianę 
numeracji kolejnych paragrafów tegoż projektu oraz zmianę treści zawartego w § 3 (według nowej numeracji) 
tegoż projektu brzmienia art. 9.1 pkt (c) in fine statutu Spółki w ten sposób, że przed liczbą 236.746.680 (dotyczącą 
numerów akcji) dodaje się sformułowanie: „nie więcej niż”.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 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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