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Temat

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z ust. 1 i 4 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 7 lipca 2011 roku otrzymał od spółki Nova Capital Sp. z o.o. (dalej zwanej „Akcjonariuszem") 
zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych („Ustawa”), o zmianie dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów 
w Funduszu.

Zgodnie z treścią otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia w wyniku: (i) złożenia przez Akcjonariusza, w dniu 
19 maja 2011 roku, zapisu na 159.597.095 (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt 
siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) sztuk akcji serii C Funduszu, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału 
zakładowego Funduszu w subskrypcji zamkniętej oraz (ii) zarejestrowania, w dniu 30 czerwca 2011 roku, we 
właściwym sądzie rejestrowym, podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu dokonanego w drodze emisji akcji 
serii C, skutkującego powstaniem w tym dniu akcji serii C Funduszu (powstaniem uprawnień akcjonariuszy 
wynikających z tych akcji), nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału 60,32% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu o 5,6832% ogólnej liczby głosów. Ponadto, wedle ww. 
zawiadomienia, w okresie pomiędzy przekazaniem przez Akcjonariusza poprzedniego zawiadomienia w trybie art. 
69 Ustawy, o którym Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 6/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku, a 
przekazaniem ww. zawiadomienia, Akcjonariusz dokonał następujących transakcji, dotyczących akcji Funduszu 
lub praw do akcji Funduszu, które nie wymagały przekazania odrębnych zawiadomień w trybie art. 69 ww. ustawy: 
(i) z dnia 16 listopada 2010 r. - zbycie 10 akcji Funduszu, (ii) z dnia 7 czerwca 2011 r. - zbycie 200.000 sztuk akcji 
Funduszu, (iii) z dnia 8 czerwca 2011 r. - zbycie 45.000 sztuk akcji Funduszu, (iv) z dnia 9 czerwca 2011 r. - zbycie 
340.000 sztuk akcji Funduszu, (v) z dnia 15 czerwca 2011 r. - nabycie 585.000 sztuk praw do akcji serii C 
Funduszu.

Zgodnie z dalszą częścią zawiadomienia, przed zmianą udziału, Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 35.693.922 
(słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa) sztuk akcji 
Funduszu, co stanowiło 60,31% w kapitale zakładowym Funduszu oraz pośrednio 5.000 (słownie: pięć tysięcy) 
sztuk akcji Funduszu, co stanowiło 0,01 % w kapitale zakładowym Funduszu. Posiadane przez Akcjonariusza 
bezpośrednio i pośrednio akcje Funduszu uprawniały do 35.698.922 (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset 
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, co 
stanowiło 60,32% ogólnej liczby głosów (o powyżej opisanym stanie posiadania akcji Funduszu przez 
Akcjonariusza Zarząd Funduszu informował w raporcie bieżącym nr 6/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku).

Zgodnie z treścią otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia, aktualnie Akcjonariusz posiada bezpośrednio 
195.291.007 sztuk akcji Funduszu, co stanowi 65,9916% w kapitale zakładowym Funduszu, a także pośrednio 
(poprzez Fundusz) 5.000 sztuk akcji Funduszu, co stanowi 0,0017% w kapitale zakładowym Funduszu. Posiadane 
przez Akcjonariusza bezpośrednio i pośrednio akcje Funduszu uprawniają do 195.296.007 głosów na walnym 
zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 65,9932% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, przy 
czym Akcjonariusz wskazał w przesłanym zawiadomieniu, że akcje serii C Funduszu, będące akcjami tego 
samego rodzaju, co pozostałe akcje Funduszu (tj. akcjami zwykłymi na okaziciela), nie zostały dotychczas 
zdematerializowane i zapisane na rachunkach papierów wartościowych, natomiast zapisane na tych rachunkach 
są aktualnie prawa do akcji serii C Funduszu.

Akcjonariusz wskazał, w przesłanym zawiadomieniu, Fundusz jako podmiot zależny od Akcjonariusza, posiadający
akcje Funduszu. Ponadto, w treści zawiadomienia Akcjonariusz zawarł informację, że w przypadku Akcjonariusza 
nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

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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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2011-07-08 Wojciech Pytel Prezes Zarządu

2011-07-08 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu
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