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Art. 56 ust. 5 Ustawy o oferc ie - aktualizacja informacji

Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2011, z dnia 9 grudnia 2011 roku („RB 87/2011”), dotyczącego zawarcia 
pakietu umów związanych z bonami dłużnymi emitowanymi przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas S.A. 
(„Fundusz”) na rzecz Alior Bank w Warszawie w związku z pomostowym finansowaniem inwestycji, Zarząd 
Funduszu informuje, iż w dniu 4 stycznia 2012 roku, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, Wydziału XI Gospodarczego – Rejestru Zastawów, o dokonaniu, w dniu 28 grudnia 2011 
r., wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu na niezdematerializowanych akcjach na okaziciela spółki w 100% 
zależnej od Funduszu - CenterNet S.A. („CenterNet”) na rzecz spółki Inwestycje Polskie Sp. z o.o. („Inwestycje 
Polskie”). 

Fundusz informuje iż tym samym weszła w życie, opisana w RB 87/2011, Umowa zastawu z dnia 8 grudnia 2011 
roku („Umowa zastawu”), zawarta pomiędzy Funduszem a Inwestycjami Polskimi, zgodnie z którą Fundusz 
zobowiązał się do ustanowienia zastawu zwykłego i zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet i do złożenia 
wniosku o wpis zastawu rejestrowego na akcjach we właściwym rejestrze. 

Zarząd Funduszu przypomina, że na mocy Umowy zastawu ustanowił, na rzecz Inwestycji Polskich, zastaw na 
4.264.860 akcjach CenterNet, o wartości nominalnej 17.30 zł każda i 73.782.078 zł łącznie, stanowiących 100% w 
kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w tej spółce, ujętych w księgach rachunkowych Funduszu w 
wysokości 238.989.000 złotych, stanowiących długoterminową lokatę kapitałową Funduszu. Przedmiotowy zastaw 
zabezpiecza wierzytelności Inwestycji Polskich wynikające z tytułu spełnienia przez Inwestycje Polskie świadczeń, 
na rzecz Alior Bank, w wykonaniu zabezpieczeń w myś l Porozumienia, o którym szczegółowo m.in. w ww. raporcie 
bieżącym nr 87/2011 oraz poniesienia przez Inwestycje Polskie szkód w związku ze skorzystaniem przez Alior Bank
z jakiegokolwiek zabezpieczenia ustanowionego zgodnie z ww. Porozumieniem, przy czym najwyższa kwota 
zabezpieczenia nie przekroczy kwoty 156.636.284,67 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści sześć
tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery 67/100 złotych).

Fundusz informuje, że Inwestycje Polskie są podmiotem powiązanym z Funduszem przez osobę 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu, który jest bezpośrednim, większościowym udziałowcem Inwestycji 
Polskich a jednocześnie pośrednio kontroluje Fundusz. 

Jako kryterium uznania aktywów za znaczące Fundusz przyjął kryterium 10% kapitałów własnych.
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