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Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. (Fundusz) informuje, że w wykonaniu postanowień 

warunkowej umowy sprzedaży zawartej w dniu 8 lutego 2008 r. pomiędzy Funduszem a Powszechnym Zakładem 

Ubezpieczeń na Życie SA (PZU na Życie) (raporty bieżące nr 9/2008, 11/2008 i 12/2008), w dniu 6 czerwca 2008 r. 

dokonał na rzecz spółki PZU na Życie płatności kwoty 73.832.675,50 złotych tytułem ceny za 1.895.915 akcji 

VIS-Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie (VIS), reprezentujących 45,14% kapitału zakładowego i 

uprawniających do 45,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu VIS. 

Jednocześnie Zarząd Funduszu informuje, że w tym samym dniu VIS dokonał spłaty na rzecz PZU na Życie 

zadłużenia z tytułu zabezpieczonej hipotecznie wierzytelności, w związku z czym nie nastąpiło nabycie tej 

wierzytelności przez Fundusz wobec bezprzedmiotowości tej czynności. 

W wyniku powyższego, zgodnie z postanowieniami warunkowej umowy sprzedaży, na Fundusz przeniesiona 

została własność akcji VIS, w wyniku czego Fundusz uzyskał status podmiotu dominującego wobec VIS i posiada 

obecnie (bezpośrednio i pośrednio) łącznie 3.907.748 akcji VIS, reprezentujących 93,04% kapitału zakładowego i 

uprawniających do 93,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu VIS. 

Otwiera to drogę dla uczestnictwa Funduszu w planowaniu dalszej strategii spółki i rozwijania jej aktywów, do 

których należy, m.in. nieruchomość położona w Warszawie, przy ul. Kasprzaka nr 29/31, o powierzchni 81,2 tys. 

m2, oraz prawo własności budynków i budowli na tych gruntach. 

Na zakup akcji VIS Fundusz uzyskał finansowanie w kwocie 53.832.675,50 złotych pochodzące z kredytu 

udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (raport bieżący nr 21/2008), zaś  w pozostałej części, stanowiącej 

wkład własny, środki na zakup akcji pochodziły z dokonanej przez Fundusz w dniu 5 czerwca 2008 r. emisji 

obligacji, o wartości 20.000.000 złotych, podporządkowanych powyższemu kredytowi. Obligacje noszą 

oprocentowanie w wysokości stawki WIBOR dla lokat 3-miesięcznych powiększonej o 3 punkty procentowe i 

zostały objęte w całości przez Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (Zachodni NFI). Zabezpieczeniem wykupu 

obligacji będą zastaw cywilny i rejestrowy na 9.000.000 należących do Funduszu akcjach spółki Scanmed S.A., 

reprezentujących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu tej 

spółki. 

Wartość powyższej transakcji w stosunku do wielkości kapitałów własnych Funduszu, jak również fakt, że 

przedmiotem powyższych transakcji są aktywa stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego podmiotów, 

których akcje stanowią przedmiot aktywów finansowych Funduszu, są kryteriami pozwalającym uznać każdą z 

powyższych transakcji za umowę znaczącą. 
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