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Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie przydziału obligacji serii A oraz objęcie tych obligacji przez Sferia 
S.A. oraz DM PKO S.A.
Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2013 z dnia 7 marca 2013 r. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 
emisji obligacji serii A oraz raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 28 marca 2013 r. dotyczącego m.in. zmiany 
uchwały dotyczącej emisji obligacji serii A, Zarząd Midas S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2013 r. 
podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii A („Uchwała”).

Zgodnie z treścią Uchwały, Zarząd zdecydował o przydziale łącznie 583.772 sztuk emitowanych przez Spółkę 
obligacji na okaziciela, zerokuponowych, zabezpieczonych serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł jedna obligacja 
(„Obligacje”). Obligacje zostały przydzielone oraz objęte w dniu 16 kwietnia 2013 r. przez następujące podmioty:
1) Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie („Sferia”) - 583.481 sztuk Obligacji,
2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 
w Warszawie („DM PKO”) – 291 sztuk Obligacji.

Łączna cena emisyjna przydzielonych Obligacji wyniosła 200.099.528,44 złotych.

Zarząd Spółki pragnie przypomnieć, że zgodnie z informacjami opublikowanymi w raportach bieżących nr 5/2013 
oraz nr 8/2013 cel emisji Obligacji oraz przedsięwzięcie, które ma być sfinansowane ze środków pozyskanych z 
emisji Obligacji, nie zostały okreś lone przez Spółkę. Emisja Obligacji nastąpi w dniu 16 kwietnia 2013 r. („Dzień 
Emisji”), a termin ich wykupu przypadnie w dniu 16 kwietnia 2021 r. („Dzień Wykupu”).

Szacunkowa wartość zobowiązań Spółki na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji 
nabycia Obligacji (tj. na 31.03.2013 r.) wynosiła 168 tys. zł. Ostateczna wartość zobowiązań Spółki na dzień 
31.03.2013 r. zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2013 roku w raporcie śródrocznym za I 
kwartał 2013 r. 

Pozostałe wymienione w par. 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych […] informacje związane z emitowanymi Obligacjami zostały przekazane do publicznej 
wiadomości w raportach bieżących nr 5/2013, 6/2013 oraz nr 8/2013 i pozostają aktualne na dzień publikacji 
niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: Par. 17 w związku z par. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
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2013-04-16 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu

2013-04-16 Maciej Kotlicki Wiceprezes Zarządu
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