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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 1 września 2008 r. 

otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit a 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 Novakonstelacja Limited z 

siedzibą w Nikozji (Novakonstelacja), że wskutek zawarcia w dniu 27 sierpnia 2008 r. Umowy Sprzedaży akcji NFI 

PROGRESS S.A., której skutek przeniesienia akcji nastąpił z chwilą rejestracji tych akcji w KDPW (tj. 1 września 

2008 r.), udział Novakonstelacja w ogólnej liczbie głosów w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym Progress S.A. 

(dalej „Progress”), zwiększył się powyżej progu 25%., a jednocześnie nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego 

udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o więcej niż 2%. W wyniku w/w transakcji nastąpiło nabycie przez 

Novakonstelacja 4.079.365 akcji NFI Progress S.A. w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym.

Zgodnie z zawiadomieniem, przed zmianą udziału, Novakonstelacja posiadała 19.494.512 akcji Funduszu, 

reprezentujących 24,97% kapitału zakładowego Progress, uprawniających do 19.494.512  głosów, stanowiących 

24,97% w ogólnej liczbie głosów.

Wskutek w/w transakcji, Novakonstelacja posiada obecnie 23.573.877 akcji Progress, reprezentujących 30,19% 

kapitału zakładowego Funduszu, uprawniających do 23.573.877 głosów stanowiących 30,19% w ogólnej liczbie 

głosów w Progress.

W zakresie ujawnienia zamiarów dalszego powiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie najbliższych 

12 miesięcy, Novakonstelacja poinformowała, iż nie wyklucza dalszego powiększania swojego udziału, nie 

zamierza jednak przekroczyć progu 33% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu.

Jednocześnie, Zarząd otrzymał zawiadomienie od Pana Macieja Wandzla na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz 

art. 69 ust. 2 pkt 1 lit a Ustawy, że wskutek zawarcia przez jego spółkę zależną Novakonstelacja Limited 

(„Novakonstelacja”) w dniu 27 sierpnia 2008 r. Umowy Sprzedaży akcji NFI PROGRESS S.A., której skutek 

przeniesienia akcji nastąpił z chwilą rejestracji tych akcji w KDPW (tj. 1 września 2008 r.), jego udział pośredni w 

ogólnej liczbie głosów w Progress, zwiększył się powyżej progu 25%. Jednocześnie, nastąpiła zmiana dotychczas 

posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o więcej niż 2%. W wyniku w/w transakcji nastąpiło 

nabycie przez Novakonstelacja 4.079.365 akcji Funduszu w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym.

Przed zmianą udziału, Maciej Wandzel posiadał poprzez Spółkę zależną Novakonstelacja 19.494.512 akcji 

Progress, reprezentujących 24,97% kapitału zakładowego Funduszu, uprawniających do 19.494.512 głosów, 

stanowiących 24,97% ogólnej liczby głosów w Progress.

Wskutek w/w transakcji, Maciej Wandzel posada obecnie poprzez Spółkę zależną Novakonstelacja 23.573.877 

akcji Progress, reprezentujących 30,19% kapitału zakładowego Funduszu, uprawniających do 23.573877 głosów 

stanowiących 30,19% ogólnej liczby głosów.

W zakresie ujawnienia zamiarów dalszego powiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie najbliższych 

12 miesięcy, Maciej Wandzel poinformował, iż nie wyklucza dalszego powiększania swojego udziału, nie zamierza 

jednak przekroczyć progu 33% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu. 

 Jednocześnie Zarząd informuje, że otrzymał zawiadomienie Pana Macieja Zientary, działającego w imieniu 

własnym oraz jego spółki zależnej Superkonstelacja Limited („Superkonstelacja”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 

Ustawy, że w wyniku rozliczenia w dniu 1 września 2008 r. transakcji zbycia akcji poza rynkiem regulowanym 

dokonanych przez Superkonstelacja w dniu 27 sierpnia 2008 r., jego udział w ogólnej liczbie głosów w Funduszu 

zmniejszył się do poziomu poniżej 10% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem, przed w/w transakcją Maciej Zientara posiadał bezpośrednio i pośrednio 11.507.184 
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Zgodnie z zawiadomieniem, przed w/w transakcją Maciej Zientara posiadał bezpośrednio i pośrednio 11.507.184 

akcji Funduszu stanowiących 14,74% kapitału zakładowego Funduszu, i uprawniających do 14,74% w ogólnej 

liczbie głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem, po rozliczeniu w/w transakcji Pan Maciej Zientara posiada bezpośrednio i pośrednio 

7.427.819 akcji Funduszu, stanowiących 9,51% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniających do 9,51% w 

ogólnej liczbie głosów.

Aktualnie, przy uwzględnieniu zmian objętych powyższymi zawiadomieniami struktura akcjonariatu Funduszu 

przedstawia się następująco:

Ogólna liczba akcji: 78.084.812 akcji;

Akcje własne: 40.375.706 (w tym 30.651.748 za pośrednictwem Supernova Capital S.A., która to spółka jest 

obecnie w 100% zależna od Funduszu);

Novakonstelacja Limited: 23.573.877 akcji;

Superkonstelacja Limited: 7.427.819 akcji;

Pozostali akcjonariusze: 6.707.410 akcji.
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