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Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress SA („Fundusz”) informuje, że w dniu 8 lutego 2008 r.
zawarta została warunkowa umowa sprzedaży akcji spółki VIS-Inwestycje SA i wierzytelności pomiędzy
Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie SA, jako sprzedawcą a Funduszem, jako kupującym („Umowa”).
Łączna cena, jaką Fundusz zapłaci za nabywane Akcje i przejmowaną wierzytelność wyniesie 99.000.000 zł.
Na podstawie Umowy, Fundusz nabędzie 1.895.915 akcji Spółki, reprezentujących 45,14% kapitału zakładowego i
uprawniających do 45,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”), a także nabędzie zabezpieczoną
hipotecznie wierzytelność wobec Spółki na kwotę 25.167.324,50 zł. Umowa zawiera warunek zawieszający w
postaci (i) uprawomocnienia się orzeczenia sądowego o umorzeniu postępowania sądowego z powództwa
spółki ETC Polska Sp. z o.o. przeciwko PZU Życie SA o zawarcie umowy sprzedaży Akcji, wskutek cofnięcia pozwu
bądź (ii) orzeczenia sądowego oddalającego to powództwo w całości. Przeniesienie własności Akcji nastąpi po
zapłacie ceny i po ziszczeniu się warunku zawieszającego, tj. po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu o
umorzeniu ww. postępowania sądowego wskutek cofnięcia pozwu. Zgodnie z Umową, zapłata ceny i
uprawomocnienie się orzeczenia sądu powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.
Zarząd Fundusz informuje, że w dniu 12 marca 2008 r. zawarł ze spółką ETC Polska Sp. z o.o. umowę sprzedaży
wierzytelności o sprzedaż Akcji, której dotyczyło ww. powództwo. W wyniku zawarcia tej umowy Fundusz uzyskał
nieodwołalne pełnomocnictwo do reprezentowania strony powodowej w procesie, umożliwiające w szczególności
wycofanie pozwu. W związku z tym ziszczenie się warunku Umowy w określonym Umową terminie obecnie zależy
w znaczącym stopniu od działania Funduszu i dlatego Zarząd ocenia je jako bardzo prawdopodobne.
W chwili obecnej Fundusz posiada 1.983.697 akcji Spółki. W wyniku wykonania Umowy i nabycia Akcji, Fundusz
będzie posiadał łącznie 3.879.612 akcji Spółki, reprezentujących 92,37% kapitału zakładowego i uprawniających
do 92,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Ze względu na wartość Umowy w stosunku do wysokości kapitałów Funduszu, stanowi ona umowę znaczącą.
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