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Treść raportu:

Zarząd spółki „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej
„Fundusz”), informuje, że otrzymał od swojej spółki zależnej - VIS Investment spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. notyfikację dotyczącą zbycia 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. Zgodnie z notyfikacją w dniu 20 listopada 2008 r.
nastąpiło zbycie 100% udziałów spółki pod firmą Bydgoska Fabryka Narzędzi BEFANA - VIS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy za cenę sprzedaży: 20.000 zł. Transakcja zbycia dotyczy również
wszystkich udziałów Spółki objętych przez VIS Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA w
podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Skutek zbycia tych udziałów nastąpi wraz z rejestracją przez Sąd
Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Wyżej wymienione udziały zostały sprzedane na rzecz Pana Witolda Kaczyńskiego.
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 spółki, której udziały były przedmiotem transakcji.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA
(pełna nazwa emitenta)
PROGRESS

Finanse inne (fin)

(skróc ona nazwa emitenta)
00-609

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Armii Ludowej

26
(ulica)

(numer)

022 579 79 00

022 579 79 01
(telefon)

(fax)
nfiprogress.com.pl

(e-mail)

(www)

5261029318

010964606
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2008-11-21

Robert Fijołek

Prezes Zarządu

2008-11-21

Ewa Ciesla

Członek Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

