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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, że 
w dniu 21 grudnia 2010 roku otrzymał od Pana Romana Krzysztofa Karkosika (dalej zwanego „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 14 grudnia 2010 roku Akcjonariusz 
sprzedał 552.843 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy) sztuki akcji Funduszu, co 
spowodowało zmianę bezpośredniego udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% na Walnym 
Zgromadzeniu Funduszu. Zgodnie z dalszą częścią zawiadomienia w dniu 13 grudnia 2010 roku (tj. przed dniem 
transakcji) Akcjonariusz posiadał 3.043.034 (trzy miliony czterdzieści trzy tysiące trzydzieści cztery) sztuki akcji 
Funduszu, co stanowiło 5,14% udziału w kapitale zakładowym Funduszu i dawało 3.043.034 (trzy miliony 
czterdzieści trzy tysiące trzydzieści cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, co stanowiło 5,14% 
ogólnej liczby głosów. Na dzień 20 grudnia 2010 roku Akcjonariusz jest posiadaczem 994.627 (dziewięćset 
dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem) sztuk akcji Funduszu, co stanowi 1,68% udziału w 
kapitale zakładowym Funduszu i daje 994.627 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia 
siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 1,68% 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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