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Treść  raportu:

Zarząd spółki „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej 

„Fundusz”), niniejszym informuje, że w dniu 28 maja 2009 r. zawarł Umowę Konwersji Zadłużenia i Umowę 

Pożyczki” (dalej „Umowa”), na podstawie której wierzytelność Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z 

tytułu objętych obligacji Funduszu o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN została zamieniona na pożyczkę. 

O emisji obligacji na rzecz Zachodniego NFI, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2008 z dnia 6 czerwca 

2008 r.

W wyniku zawartej Umowy, zgodnie z art. 506 kodeksu cywilnego, nastapiła zmiana podstawy prawnej 

świadczenia, do którego zobowiązany jest Fundusz wobec Zachodniego NFI (odnowienie). 

Obligacje wyemitowane przez Fundusz dnia 5 czerwca 2008 r. były oprocentowane według stawki WIBOR 3M z 

dnia emisji + 3% w skali roku (365 dni). Dzień wykupu obligacji został okreś lony na dzień 1 czerwca 2009 r. z 

zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszej spłaty przez NFI Progress S.A. Wierzytelności wynikające z Obligacji 

zostały zabezpieczone zastawem cywilnym oraz zastawem rejestrowym na 100% akcji spółki pod firmą 

"SCANMED S.A." stanowiącej własność Emitenta. 

W wyniku dokonanej na podstawie Umowy konwersji, forma finansowania (w wysokości 20.000.000 PLN) 

udzielonego Funduszowi przez Zachodni NFI uległa zmianie z formy obligacji na pożyczkę. Wraz ze zmianą formy 

finansowania strony dokonały w Umowie zmiany terminu zwrotu finansowania oraz jego warunków. Strony ustaliły 

termin zwrotu pożyczki na dzień 30 września 2010 r. W związku ze zmianą warunków na rynku kredytowym, zgodnie

z Umową, pożyczka będzie oprocentowana od 01 czerwca 2009 do 31 grudnia 2009 w wysokości WIBOR 1M z 

dnia przypadającego na dwa dni robocze przed początkiem okresu odsetkowego plus 4,5% w skali roku (365 dni). 

Od dnia 01 stycznia 2010 do momentu spłaty Pożyczki o ile nie zostanie ona spłacona przed terminem, 

oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5%. Odsetki będą płatne miesięcznie. Oprocentowanie 4,5% w skali 

roku jest o 0,5% wyższe od kosztów pośredniego finansowania NFI Progress przez Raiffeisen Bank Polska SA.

Strony ustaliły że w miejsce dotychczasowych zabezpieczeń, NFI Progress ustanowi na rzecz Funduszu zastaw 

cywilny i rejestrowy na 9.220.000 (dziewięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, 

które stanowią na dzień dzisiejszy 100 (sto) % kapitału zakładowego Spółki Scanmed Spółka Akcyjna. Ww. umowy

zastawów zostaną zawarte w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania Umowy pod rygorem natychmiastowej 

wymagalności pożyczki. Tym samym zostanie zakres zabezpieczeń zwrotu wierzytelności nie ulegnie zasadniczej 

zmianie.

Niniejszy Raport ma charakter aktualizacji informacji zawartych w raporcie bieżącym Emitenta nr 22/2008 z dnia 6 

czerwca 2008 r.
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