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Zmiana stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów Funduszu 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 16 lipca 2008 r. 

otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) (Dz. U. z dnia 23 

września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539) zawiadomienie od Pana Macieja Zientary, że wskutek objęcia w dniu 16 

lipca 2008 r. przez jego podmiot zależny Superkonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji („Superkonstelacja”) – w 

ofercie prywatnej – 11.157.236 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia takiej samej liczby 

akcji serii C w warunkowym kapitale zakładowym Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress („Fundusz”), 

jego udział w ogólnej liczbie głosów Funduszu przekroczył próg 10%.  

Przed objęciem warrantów subskrypcyjnych przez Superkonstelacja Pan Maciej Zientara nie posiadał 

bezpośrednio oraz pośrednio akcji Funduszu w liczbie, z którą wiązałby się obowiązek informacyjny na podstawie 

art. 69 Ustawy. 

W wyniku objęcia warrantów subskrypcyjnych przez Superkonstelacja, obecnie Pan Maciej Zientara posiada 

bezpośrednio i pośrednio 342.326 akcji Funduszu oraz 11.157.236 warrantów uprawniających do objęcia 

11.157.236 akcji Funduszu, co stanowi udział reprezentujący 0,72% obecnego kapitału zakładowego Funduszu, 

uprawniający natomiast, zgodnie z zasadami liczenia udziału w ogólnej liczbie głosów okreś lonymi w art. 87 ust. 5 

oraz art. 88 ust. 2 Ustawy, łącznie do 14,73% ogólnej liczbie głosów w Funduszu. 

Stosownie do postanowień art. 69 ust. 4 Ustawy Pan Maciej Zientara poinformował, że będzie zmierzał do 

osiągnięcia udziału w ogólnej liczbie głosów Funduszu opisanego w raporcie bieżącym Funduszu nr 10/2008 z 

dnia 25 kwietnia 2008 r. przed podjęciem dalszych decyzji inwestycyjnych. 

Zarząd Funduszu informuje, że udział w kapitale i głosach objęty powyższym zawiadomieniem wynika z 

następującej struktury własności akcji Funduszu: 

Kapitał zakładowy – 47.433.064 akcji (47.433.064 głosów)

Warranty – 30.651.748 warrantów (30.651.748 głosów)

Ogólna liczba głosów Funduszu uwzględniająca warranty - 78.084.812 

Superkonstelacja – 342.326 akcji (0,72% kapitału zakładowego i 0,44% w ogólnej liczbie głosów Funduszu) oraz 

11.157.236 warrantów subskrypcyjnych (bez udziału w kapitale zakładowym przy czym 14,29% w ogólnej liczbie 

głosów Funduszu) 
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