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Nabycie przez Fundusz restauracji Hard Rock Cafe
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. („Fundusz”) informuje, że na podstawie umowy
sprzedaży udziałów z dnia 6 listopada 2007 r., zawartej ze spółką HC Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
nabył 1.015 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.750 złotych, reprezentujących 68,58% w kapitale
zakładowym oraz 68,67% w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Barista Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie („Spółka”).
Spółka jest operatorem restauracji prowadzonej pod brandem „Hard Rock Cafe” w Warszawie. Celem
strategicznym Spółki jest rozszerzanie działalności o kolejne obiekty prowadzone pod tym brandem, położone w
dużych aglomeracjach Europy Środkowej. W 2008 roku Spółka planuje otworzyć dwie nowe restauracje: w
Krakowie oraz Budapeszcie.
Za nabyte udziały Fundusz zapłaci łączną cenę 5.910.000 złotych. Dodatkowo, w dniu 6 listopada 2007 r. odbyło
się zgromadzenie wspólników Spółki, które uchwaliło podwyższenie jej kapitału zakładowego. Fundusz objął w
podwyższonym kapitale 44.660 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.233.000 złotych za wkład w
gotówce w łącznej kwocie 5.871.257,31 złotych. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Fundusz
posiadać będzie łącznie 45.675 udziałów reprezentujących 69,18% w kapitale zakładowym oraz taki sam udział w
ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki. Intencją Funduszu jest zwiększenie swojego
zaangażowania w Spółce do 75%.
Zbywca udziałów – spółka HC Inwestycje Sp. z o.o. nie jest podmiotem powiązanym z Funduszem w rozumieniu
przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nabycie udziałów nastąpi ze środków własnych
Funduszu, a inwestycja ma dla Funduszu charakter średnioterminowy.
Nabywane przez Fundusz udziały w Spółce stanowią aktywa o znacznej wartości. Kryterium pozwalającym je uznać
za aktywa o znacznej wartości jest wielkość nabywanego przez Fundusz udziału w kapitale zakładowym Spółki.
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