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Zmiana stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów Funduszu. Zmiana osób zarządzających Funduszem.
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 21 lipca 2008 r.
otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 2) 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 Wandzla, że wskutek zbycia przez
niego w dniu 21 lipca 2008r. części udziałów i tym samym utraty pozycji dominującej w spółce Supernova
Management Sp. z o.o. tj. podmiocie dominującym wobec Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A.
(„Fundusz”), udział Pana Macieja Wandzla w ogólnej liczbie głosów Funduszu obniżył się poniżej progu 25%.
Przed zbyciem części udziałów w Supernova Management Sp. z o.o. Pan Maciej Wandzel posiadał bezpośrednio i
pośrednio 40.375.706 akcji własnych Funduszu oraz 19.494.512 akcji Funduszu, co stanowiło udział
reprezentujący 76,67% kapitału zakładowego Funduszu i łącznie uprawniający, zgodnie z zasadami liczenia
udziału w ogólnej liczbie głosów określonymi w art. 87 ust. 5 Ustawy, do 76,67% ogólnej liczbie głosów w
Funduszu.
W wyniku zbycia przez Pana Macieja Wandzla części udziałów w spółce Supernova Management Sp. z o.o. i utraty
pozycji dominującej wobec tego podmiotu, Pan Maciej Wandzel przestał być podmiotem dominującym wobec
Funduszu i obecnie posiada, bezpośrednio i pośrednio, 19.494.512 akcji Funduszu, co stanowi udział
reprezentujący 24,97% kapitału zakładowego Funduszu i zgodnie z zasadami liczenia udziału w ogólnej liczbie
głosów określonymi w art. 87 ust. 5, uprawniający do 24,97% ogólnej liczbie głosów w Funduszu.
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. („Fundusz”) informuje jednocześnie, że w dniu 21
lipca 2008 r. wskutek złożenia rezygnacji przez Pana Roberta Fijołka, uległ zmianie skład zarządu spółki
Supernova Management Sp. z o.o. (Supernova Management), firmy zarządzającej majątkiem Funduszu.
Obecnie zarząd Supernova Management pozostaje w składzie: Rafał Mania i Ewa Cieśla.
Jednocześnie, Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 21
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 Supernova Managment Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (Supernova Management), że wskutek rezygnacji Pana Roberta Fijołka z funkcji członka zarządu
Supernova Management i tym samym utraty w dniu 21 lipca 2008 r. przez Supernova Management statusu
podmiotu dominującego nad Funduszem, pośredni udział Supernova Management w ogólnej liczbie głosów
Funduszu, wobec którego pozostaje podmiotem dominującym, zmniejszył się poniżej progu 5%.
Bezpośrednio przed ww. zdarzeniem, Supernova Management posiadała, jako podmiot dominujący wobec
Funduszu (wskutek powiązań personalnych), w sposób pośredni 40.375.706 akcji Funduszu (akcje własne),
reprezentujących 51,71% kapitału zakładowego Funduszu, uprawniających zgodnie z zasadami liczenia udziału w
ogólnej liczbie głosów określonymi w art. 87 ust. 5 Ustawy, do 51,71% ogólnej liczbie głosów w Funduszu.
Wskutek ustania stosunku dominacji nad Funduszem, Supernova Management nie posiada obecnie ani
bezpośrednio ani pośrednio jakiegokolwiek udziału w ogólnej liczbie głosów Funduszu.
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