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Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji

Treść  raportu:

Zarząd „Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej 

„Fundusz” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 6 listopada 2009 r. otrzymał od Pana Rafała Mania zawiadomienie o 

następującej treści:

“Ja, Rafał Mania, w imieniu własnym oraz mojej spółki zależnej Barmontas Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) 

niniejszym informuje na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) (Dz. U. z 

dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539, z późn zm.), że wskutek zawarcia przez Barmontas w dniu 29 

października 2009 r. Umowy Sprzedaży akcji na okaziciela NFI PROGRESS S.A.,  mój udział pośredni w ogólnej 

liczbie głosów w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym Progress S.A. (dalej „Progress”), zmniejszył się poniżej 

progu 5%. W wyniku ww. transakcji nastąpiło zbycie przez Barmontas 4.759.623 (słownie: cztery miliony 

siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela NFI Progress S.A. 

w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym w dniu 29 października 2009 r. 

Przed zmianą udziału, ja Rafał Mania posiadałem przez spółkę zależną Barmontas 4.759.623 (słownie: cztery 

miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcje Progress, reprezentujące 6,01% 

kapitału zakładowego Progress, uprawniające do 4.759.623 (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzech) głosów stanowiących 6,01 %  w ogólnej liczbie głosów w Progress.

Wskutek ww. transakcji, nie posiadam obecnie przez spółkę zależną Barmontas głosów w Progress.

Brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego posiadających akcje NFI Progress S.A. Art.  69 ust. 4 pkt 6 

ustawy o ofercie nie ma zastosowania.” 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.
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