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MIDAS

Temat

Przydział akcji serii D w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych.

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 19 marca 
2012 r. dokonał w drodze uchwały przydziału wszystkich oferowanych w ofercie publicznej akcji serii D Funduszu. 
Zarząd dokonał przydziału akcji serii D podmiotom, które złożyły prawidłowo opłacone zapisy na akcje serii D w 
ramach wykonania prawa poboru akcji serii D (Zapisy Podstawowe), przy czym każdemu z tych podmiotów 
przydzielono taką liczbę akcji, na jaką opiewał jego prawidłowo opłacony zapis podstawowy oraz podmiotom, które
złożyły zapisy dodatkowe na akcje serii D, zgodnie z art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Zapisy Dodatkowe), 
przy czym każdemu z tych podmiotów przydzielono liczbę akcji wynikającą z jego prawidłowo opłaconego zapisu 
dodatkowego oraz stopy redukcji. 

Poniżej zamieszczono podstawowe informacje dotyczące przydziału akcji serii D:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii D: Zapisy Podstawowe oraz Zapisy Dodatkowe 
przyjmowanie były w dniach od 20 lutego 2012 r. do 1 marca 2012 r.
2. Liczba akcji objętych subskrypcją: 1.183.733.400 sztuk akcji serii D 
3. Cena, po jakiej akcje serii D były obejmowane: 0,70 zł 
4. Liczba akcji serii D, na które złożono zapisy w ramach Oferty Publicznej:
a. w ramach Zapisów Podstawowych zostało złożonych 6.417 zapisów na 1.162.711.013 sztuk akcji serii D,
b. w ramach Zapisów Dodatkowych zostało złożonych 725 zapisów na 464.219.507 sztuk akcji serii D,
5. Liczba akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
a. w wyniku realizacji Zapisów Podstawowych, dokonano przydziału 1.162.711.013 sztuk akcji serii D,
b. w wyniku realizacji Zapisów Dodatkowych, dokonano przydziału 21.022.387 sztuk akcji serii D,
6. Oferta Publiczna nie była dzielona na transze. W ramach Zapisów Podstawowych redukcja nie wystąpiła. W 
ramach Zapisów Dodatkowych stopa redukcji wyniosła 95,47%.
7. Data przydziału akcji serii D: 19 marca 2012 r.

Szczegółowy raport bieżący dotyczący zakończenia subskrypcji akcji serii D, o którym mowa w § 33 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie informacji bieżących i okresowych […] zostanie przekazany w 
terminie do 2 tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji.
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