
RB 21 2012MIDAS

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-29

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakc jach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść  raportu:

Zarząd NFI Midas S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 29 marca 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Pana 
Zygmunta Solorza-Żaka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu (Osoba Zobowiązana), w trybie art. 160 
ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o dokonaniu nabycia przez Litenite Limited z siedzibą w 
Nikozji na Cyprze (Litenite), która jest pośrednio kontrolowana przez Osobę Zobowiązaną, w wyniku zapisania na 
rachunku papierów wartościowych, 781.234.152 praw do akcji serii D Funduszu (kod ISIN: PLNFI0900105, dalej 
jako: PDA) w związku z ich rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Rejestracja PDA 
w KDPW i ich zapisanie na rachunku papierów wartościowych miały miejsce w dniu 26 marca 2012 r. 
Jednostkowa cena nabycia wskazana w zawiadomieniu wyniosła 0,70 zł i była równa cenie emisyjnej akcji serii D.

Zapis na 781.234.152 akcji serii D w ramach oferty publicznej tych akcji został złożony przez Litenite w dniu 28 
lutego 2012 r., a płatność za akcje została potrącona z wierzytelności pieniężnej należnej Litenite od Funduszu z 
tytułu zapłaty za udziały w spółce Conpidon Limited, o czym Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 14/2012 z 
dnia 28 lutego 2012 r. 
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