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Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2011 z dnia 19 września 2011 roku, Zarząd Narodowego Funduszu 
Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna (Fundusz) informuje, iż w dniu 3 października 2011 roku, powziął informację 
o zarejestrowaniu , w dniu 30 września 2011 roku,  przez właściwy sąd rejestrowy, podwyższenia kapitału 
zakładowego spółki Aero2 sp. z o.o. (Aero2), do kwoty 11.050.000 zł, w drodze utworzenia 200.000 nowych 
udziałów (Nowe Udziały). Jednocześnie Fundusz informuje, iż ww. udziały zostały objęte i opłacone przez Litenite 
Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (Litenite Limited, Sprzedający). Tym samym, spełnił się jeden z warunków 
zawieszających przedwstępnej, warunkowej umowy kupna przez Fundusz udziałów w Conpidon Limited z siedzibą
w Nikozji na Cyprze (Conpidon Limited), zawartej pomiędzy Funduszem a Sprzedającym, w dniu 19 września 2011
roku (Umowa), zgodnie z którym „właściwy dla Aero2 sąd rejestrowy zarejestruje podwyższenie kapitału 
zakładowego w Aero2 z kwoty 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 11.050.000 
(jedenaście milionów pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w drodze utworzenia 200.000 (dwieście tysięcy) Nowych 
Udziałów, które w całości zostaną objęte i opłacone przez Sprzedającego”.

Przedmiotem Umowy, zawartej pomiędzy Funduszem a Sprzedającym, jest zobowiązanie do zawarcia umowy 
przyrzeczonej, na mocy której Litenite Limited sprzeda i przeniesie na Fundusz 100% udziałów w kapitale 
zakładowym Conpidon Limited. W wyniku wykonania umowy przyrzeczonej Fundusz nabędzie 100% udziałów w 
Aero2.
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