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Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii D Funduszu, związanej z wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku oficjalnych 

notowań giełdowych.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd spółki 

„Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz”) przy Al. 

Armii Ludowej 26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019468 („Spółka”) informuje o 

zamknięciu subskrypcji akcji serii D Emitenta oraz o przydziale tych akcji subskrybentom.

Subskrypcja akcji serii D została przeprowadzona w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w 

granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 9b Funduszu. Akcje serii D zostały zaoferowane w ramach 

oferty prywatnej, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie upoważnienia 

zawartego w art. 9b ust. 6 Statutu Funduszu.

Subskrypcja akcji serii D została przeprowadzona w dniu 8 września 2008 r. i obejmowała 2.652.495 (dwa miliony 

sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii D o numerach od  D00 

000 001 do D02 652 495, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda 

W ramach prowadzonej subskrypcji złożono zapisy na 2.652.495 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące 

czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji i taka liczba akcji Funduszu została przydzielona.

Objęcie akcji nastąpiło za cenę emisyjną wynoszącą 7,07 złotych za jedną akcję. Pełna wpłata na obejmowane 

akcje została dokonana w drodze umownego potrącenia ceny emisyjnej z wierzytelnościami subskrybentów 

wobec Funduszu wynikających z umów z dnia 8 września 2008 r. nabycia akcji CT Żuraw S.A. (raport bieżący z dnia

8 września 2008 r. nr 73/2008). Łączna wartość emisji wyniosła 18.753.139,65 złotych.

Zapisy na akcje serii D złożyły dwa podmioty, którym następnie przydzielono akcje Funduszu bez redukcji. 

1.768.330 Akcji serii D przydzielono Barmontas Limited z siedzibą w Nikozji Cypr, 884.165 Akcji przydzielono PP 

VENTURE Private Investment LTD z siedzibą w Nikozji. Wydanie akcji serii D było związane z rozliczeniem umów z 

dnia 8 września 2008 r. nabycia akcji CT Żuraw S.A. przez Fundusz.

Fundusz nie poniósł kosztów emisji akcji serii D.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 maja 

2008 r., akcje emitowane na podstawie art. 9 b Statutu Funduszu w ramach kapitału docelowego będą 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A.
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