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Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd spółki „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej 
„Fundusz”), informuje, iż powziął informację o zbyciu przez spółkę zależna - VIS Inwestycje S.A. z siedzibą w 
Warszawie znacznych aktywów finansowych w rozumieniu § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych. Na podstawie umów zawartych w dniu 29 października 2008 r. VIS Inwestycje S.A. zbył:
1.100% udziałów w VIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za  cenę sprzedaży: 101 936 zł,
2.100% udziałów w Diamenty-VIS Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie za cenę sprzedaży: 190 035 zł,
3.50% udziałów w Sarmata Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za cenę sprzedaży 139 150 zł – pod warunkiem 
uzyskania zgód wymaganych umową spółki;
4.100% udziałów w Koszalińskiej Fabryce Narzędzi VIS Sp. z o.o. w likwidacji  za cenę sprzedaży: 68 900 zł,
5.100% udziałów w Szczecińskiej Fabryce Narzędzi VIS Sp. z o.o. w upadłości za cenę sprzedaży  1 zł - pod 
warunkiem uzyskania zgód wymaganych umową spółki;
6.78,84 % udziałów w Będzińskiej Fabryce Pilników Fapil-VIS Sp. z o.o. w upadłości za cenę sprzedaży 1 zł - pod 
warunkiem uzyskania zgód wymaganych umową spółki.
Udziały w wyżej wymienionych spółkach zostały sprzedane na rzecz POLVIS NARZĘDZIA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie. 
Zarząd informuje, że pomiędzy Emitentem oraz osobami nim zarządzającymi i nadzorującymi, a nabywcą udziałów 
nie istnieją żadne powiązania.
Kryterium uznania zbywanych aktywów za aktywa finansowe o znacznej wartości jest fakt, iż stanowią one ponad 
20% kapitału zakładowego spółek, których udziały są zbywane.
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