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Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu – rejestracja emisji akcji serii D.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 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”),
informuje, iż w dniu 26 października 2008 r. doręczone zostało Funduszowi postanowienie Sadu Rejonowego dla
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji w dniu 15 października
2008 r. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 265.249,50 (dwustu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu
czterdziestu dziewięciu 50/100) złotych w drodze emisji 2.652.495 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące
czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00 000 001 do D02 652 495,
o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda. W wyniku rejestracji podwyższenia, kapitał zakładowy
Funduszu zwiększył się z wysokości 7.808.481,20 (siedem milionów osiemset osiem tysięcy czterysta
osiemdziesiąt jeden i 20/100) złotych do wysokości 8.073.730,70 (osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące
siedemset trzydzieści i 70/100) złotych.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu na podstawie postanowienia Sądu z dnia 15
października 2008 r., ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Funduszu wynosi
80.737.307 (osiemdziesiąt milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedem) głosów.
Struktura kapitału zakładowego Funduszu przedstawia się następująco: kapitał zakładowy Funduszu wynosi
8.073.730,70 (osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści i 70/100) złotych i dzieli się na
11.858.266 (jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) akcji
zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 11.858.266, o wartości nominalnej po 0,10
złotych (dziesięć groszy) każda oraz 35.574.798 (trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące
siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru
35.574.798, o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda oraz 30.651.748 (trzydzieści milionów
sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru
C00 000 001 do C30 651 748, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) złotych każda oraz 2.652.495
(dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D
o numerach od D00 000 001 do D02 652 495, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.
Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.634.750,50 PLN.
Ponadto Zarząd Funduszu informuje, że nowo wyemitowane akcji serii D będą przedmiotem wniosku o
dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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