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Temat

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna („Fundusz”) informuje, że w dniu 22 lipca 
2011 roku otrzymał dwa zawiadomienia od członka Rady Nadzorczej Funduszu („Osoba obowiązana”), w trybie art. 
160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z treścią pierwszego zawiadomienia, Osoba obowiązana zawiadomiła o dokonaniu nabycia przez osobę 
blisko związaną z Osobą obowiązaną (w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) ppkt b) Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi), tj. podmiot pośrednio kontrolowany przez podmiot, w którym Osoba obowiązana jest członkiem 
organu zarządzającego, 159.597.095 (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt 
siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii C Funduszu, w wyniku zapisania na rachunku papierów 
wartościowych akcji serii C (kod ISIN: PLNFI0900014) w miejsce praw do tych akcji (PDA – kod ISIN: 
PLNFI0900071) w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem ww. akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW 
(„Transakcja 1”). Transakcja 1 została zawarta w dniu 18 czerwca 2011 roku. Cena za jedną akcję była równa 
cenie emisyjnej akcji serii C i wyniosła 1,24 zł (słownie: jeden złoty 24/100) natomiast zapisanie na rachunku akcji 
w miejsce PDA było nieodpłatne.

Zgodnie z treścią drugiego zawiadomienia, Osoba obowiązana zawiadomiła o dokonaniu nabycia przez osobę 
blisko związaną z Osobą obowiązaną (w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 1) Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi), 40 (słownie: czterdzieści) akcji serii C Funduszu, w wyniku zapisania na rachunku papierów 
wartościowych akcji serii C (kod ISIN: PLNFI0900014) w miejsce praw do tych akcji (PDA – kod ISIN: 
PLNFI0900071) w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem ww. akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW 
(„Transakcja 2”). Transakcja 2 została zawarta w dniu 18 czerwca 2011 roku. Cena za jedną akcję była równa 
cenie emisyjnej akcji serii C i wyniosła 1,24 zł (słownie: jeden złoty 24/100) natomiast zapisanie na rachunku akcji 
w miejsce PDA było nieodpłatne.

Osoba obowiązana, której dotyczą zawiadomienia, nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości 
danych okreś lonych w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i 
udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i 
prowadzenia listy osób posiadających dostęp do informacji poufnych.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 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.).

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA

(pełna nazwa emitenta)

MIDAS Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

00-660 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Lwowska 19

(ulica) (numer)

22 249 83 10 22 249 83 13

(telefon) (fax)

biuro@midasnfi.pl www.midasnfi.pl

(e-mail) (www)

525-10-06-698 010974600

(NIP) (REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 56 2011MIDAS

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

2011-07-22 Wojciech Pytel Prezes Zarządu

2011-07-22 Maciej Kotlicki Członek Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

2


