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Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Fundusz") informuje, iż w dniu 1 lipca 2011 
roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego 
Krajowego Rejestru Sądowego („Postanowienie”), z dnia 30 czerwca 2011 roku, o rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego Funduszu.

Zgodnie z treścią Postanowienia, kapitał zakładowy Funduszu został podwyższony, w dniu 30 czerwca 2011 roku, z
kwoty 5.918.667,00 złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt 
siedem), do kwoty 29.593.335,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy 
tysiące trzysta trzydzieści pięć).

Po zarejestrowaniu wyżej opisanej zmiany kapitał zakładowy Funduszu, w wysokości 29.593.335,00 złotych 
(słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć), dzieli się na 
295.933.350 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta 
pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) 
każda, w tym:
- 11.837.334 sztuk akcji serii A,
- 47.349.336 sztuk akcji serii B,
- 236.746.680 sztuk akcji serii C.

Ogólna liczba głosów, wynikająca z powyższych akcji, wynosi 295.933.350 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt 
pięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt).

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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