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Temat

Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 w związku z art. 77 ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej oraz art.160 Ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji

Treść  raportu:

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz art. 
160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”), Zarząd 
NFI Midas S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu 17 listopada 2011 roku otrzymał od Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Funduszu, Pana Zygmunta Solorza-Żaka („Wzywający”) zawiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 77 
ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej oraz art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o nabyciu przez spółkę zależną od 
Wzywającego Litenite Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze („Podmiot Nabywający”), 17 531 akcji Funduszu. Pan 
Zygmunt Solorz-Żak pośrednio kontroluje Litenite Limited - poprzez Karswell Limited z siedzibą w Nikozji na 
Cyprze i Ortholuck Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze. Zgodnie z treścią zawiadomienia przekazanego na 
podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie w dniu 10 listopada 2011 roku. Cena za jedną akcję wyniosła 1,57 zł. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku 
ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 4 października 2011 roku zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy, wezwania 
do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu. 

Treść zawiadomienia otrzymanego od Wzywającego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie:

„Pan Zygmunt Solorz – Żak zamieszkały w Warszawie (zwany dalej „Wzywającym”), informuje, w trybie art. 69 w zw. 
z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), że w dniu 10 listopada 
2011 r. spółka zależna od Wzywającego - Litenite Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (zwana dalej „Podmiotem 
Nabywającym”), dokonała nabycia 17 531 (siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji Narodowego 
Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna (dalej jako „Fundusz”). Nabycie akcji nastąpiło w wyniku 
ogłoszonego w dniu 4 października 2011 r. zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy wezwania do zapisywania się na 
sprzedaż akcji Funduszu. Nabyte akcje Funduszu stanowią 0,0059% (pięćdziesiąt dziewięć dziesięciotysięcznych 
procent) udziału w kapitale zakładowym Funduszu i głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Funduszu. Rozliczenie transakcji w KDPW nastąpiło w dniu 16 listopada 2011 r.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Wzywający posiadał pośrednio 195.296.007 (sto dziewięćdziesiąt pięć 
milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy i siedem) akcji Funduszu uprawniających do 195.296.007 (sto 
dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy i siedem) głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Funduszu, stanowiących 65,9932% (sześćdziesiąt pięć i dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści 
dwie dziesięciotysięczne procent) udziału w kapitale zakładowym Funduszu i głosów w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Funduszu, przy czym w zakresie: (i) 195.291.007 (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów 
dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy i siedem) akcji poprzez Karswell Limited, Ortholuck Limited, Litenite 
Limited - Podmiot Nabywający, (ii) 5.000 akcji poprzez Karswell Limited, Ortholuck Limited, Litenite Limited - 
Podmiot Nabywający, a także Fundusz.

Po dokonaniu powyższej transakcji Wzywający osiągnął pośrednio 195.313.538 (sto dziewięćdziesiąt pięć 
milionów trzysta trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji Funduszu uprawniających do 195.313.538 (sto 
dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem) głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Funduszu, stanowiących 65,9992% (sześćdziesiąt pięć i dziewięć tysięcy dziewięćset 
dziewięćdziesiąt dwie dziesięciotysięcznych procent) udziału w kapitale zakładowym Funduszu i głosów w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, przy czym w zakresie: (i) 195.308.538 (sto dziewięćdziesiąt 
pięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji poprzez Karswell Limited, Ortholuck Limited, 
Litenite Limited - Podmiot Nabywający, (ii) 5.000 akcji poprzez Karswell Limited, Ortholuck Limited, Litenite 
Limited - Podmiot Nabywający, a także Fundusz. 

Wzywający traktuje Fundusz jako inwestycje długoterminową, i nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w 
ogólnej liczbie głosów w Funduszu w okresie najbliższych 12 miesięcy.”
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2011-11-17 Maciej Kotlicki Członek Zarządu

2011-11-17 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu
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