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Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Rejestracja akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

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 7 lipca 2011 
roku powziął informację, z Uchwały nr 625/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
(„KDPW”) z dnia 6 lipca 2011 roku, o zarejestrowaniu w KDPW 236.746.680 (słownie: dwieście trzydzieści sześć 
milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C 
Funduszu („Akcje”), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, i nadaniu im kodu PLNFI0900014, pod 
warunkiem podjęcia decyzji, przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, o wprowadzeniu Akcji do obrotu na tym 
samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Funduszu oznaczone kodem 
PLNFI0900014.

Zarejestrowanie Akcji w KDPW nastąpi w związku zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do Akcji 
oznaczonych kodem PLNFI0900071, w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów 
potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa powyżej, nie 
wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku 
regulowanym.

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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