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Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 61/2011 z dnia 19 września 2011 roku, nr 68/2011 z dnia 3 października 
2011 roku oraz 70/2011 z dnia 12 października 2011 r., Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas 
Spółka Akcyjna („Fundusz”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Funduszu („ZWZ”) podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji 
akcji serii D. Tym samym, spełnił się kolejny z warunków zawieszających przedwstępnej, warunkowej umowy 
kupna przez Fundusz udziałów w Conpidon Limited, zawartej pomiędzy Funduszem a Litenite Limited z siedzibą w 
Nikozji na Cyprze, w dniu 19 września 2011 roku („Umowa”) zmienionej aneksem, o zawarciu którego Fundusz 
informował w treści raportu bieżącego nr 78/2011 z dnia 31 października 2011 r. Treść przedmiotowego warunku 
zawieszającego z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy ww. aneksu przedstawia się następująco „Walne 
Zgromadzenie Funduszu podejmie w terminie do 30 listopada 2011 roku, uchwałę w przedmiocie emisji przez 
Kupującego akcji zwykłych na okaziciela serii D („Uchwała”)”.

Fundusz przypomina, iż 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, dzięki czemu Fundusz nabędzie pośrednio 100% udziałów w Aero2.
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