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Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 w związku z art. 69a 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 18 lipca 2011 roku otrzymał od Pana Zygmunta Solorz-Żaka (dalej zwanego „Akcjonariuszem") 
zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) 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 pośrednim przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w Funduszu, poprzez 
pośrednie nabycie akcji Funduszu.

Zgodnie z treścią otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia, w wyniku nabycia przez Aero 2 Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000305767 (dalej jako „Aero2”), w dniu 12 lipca 2011 roku, 2.500 udziałów w 
kapitale zakładowym Nova, co, wobec posiadanych już 59.707 udziałów w kapitale zakładowym Nova, 
spowodowało przekroczenie przez Aero2 50% głosów na zgromadzeniach wspólników Nova, a w konsekwencji 
osiągnięcie pozycji dominującej, w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy o ofercie, w stosunku do Nova, Aero2, w dniu 
12 lipca 2011 roku, pośrednio nabyło (i) 195.291.007 sztuk akcji Funduszu, bezpośrednio posiadanych przez 
Nova, co stanowi 65,9916% w kapitale zakładowym Funduszu oraz (ii) 5.000 sztuk akcji Funduszu, pośrednio 
(poprzez Fundusz) posiadanych przez Nova, co stanowi 0,0017% w kapitale zakładowym Funduszu. Pośrednie 
nabycie akcji Funduszu, w łącznej liczbie 195.296.007 sztuk, co stanowi 65,9932% w kapitale zakładowym 
Funduszu, nastąpiło w związku ze wskazanym powyżej pośrednim nabyciem akcji Funduszu przez Aero2, za 
pośrednictwem następujących podmiotów kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Akcjonariusza: (i) 
spółki bezpośrednio kontrolowanej przez Akcjonariusza - Karswell Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze 
(„Karswell”), (ii) Litenite Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze („Litenite”) - spółki pośrednio kontrolowanej przez 
Akcjonariusza poprzez Karswell oraz (iii) Aero2 - spółki pośrednio kontrolowanej przez Akcjonariusza poprzez 
Litenite.

Zgodnie z dalszą częścią zawiadomienia, przed pośrednim przekroczeniem 50% ogólnej liczby głosów w 
Funduszu, Akcjonariusz nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio akcji Funduszu, natomiast aktualnie 
Akcjonariusz posiada pośrednio (poprzez Karswell, Litenite, Aero2, Nova i - w zakresie 5.000 sztuk akcji - 
Fundusz) 195.296.007 sztuk akcji Funduszu, co stanowi 65,9932% w kapitale zakładowym Funduszu. Posiadane 
przez Akcjonariusza pośrednio akcje Funduszu uprawniają do 195.296.007 głosów na walnym zgromadzeniu 
Funduszu, co stanowi 65,9932% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

Akcjonariusz wskazał, w przesłanym zawiadomieniu, Nova oraz Fundusz jako podmioty zależne od Akcjonariusza, 
posiadające akcje Funduszu. Ponadto, w treści zawiadomienia Akcjonariusz nie wskazał żadnych osób, o których 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

W przesłanym zawiadomieniu Akcjonariusz oświadczył, że nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w 
ogólnej liczbie głosów w Funduszu w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia, za wyjątkiem 
ewentualnego nabywania (pośrednio lub bezpośrednio) akcji Funduszu w wezwaniu do zapisywania się na 
sprzedaż lub zamianę akcji Funduszu w liczbie powodującej osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów (w takim 
wypadku celem zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Funduszu będzie wykonanie obowiązku 
ogłoszenia wezwania wynikającego z 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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