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Temat

Wybór biegłego do badania planu połączenia Emitenta z Zachodnim Funduszem Inwestycyjnym NFI S.A.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim, Zarząd spółki „Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

(dalej „Fundusz” lub „Emitent”), informuje iż postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2009 r. (odebranym w dniu 

dzisiejszym) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wyznaczył biegłego rewidenta do badania planu połączenia 

Emitenta ze spółką Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. Na biegłego rewidenta został wyznaczony Pan 

Mariusz Kuciński (nr uprawnień biegłego rewidenta: 9802/7305), który będzie reprezentował firmę PKF Audyt Sp. z 

o.o. wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548 (ul. 

Elbląska 15/17, 01 - 747 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 19875, NIP 

725-10-13-699).

Spółka PKF Audyt sp. z o.o. jest jedną z największych firm audytorskich w Polsce. Należy do grupy PKF Consult, 

która od 2000 roku jest jedynym w Polsce przedstawicielstwem międzynarodowej sieci firm audytorskich i 

doradczych PKF International. Spółka PKF Audyt Sp. z o.o. realizuje badania i przeglądy jednostkowych i 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wymagane przepisami, a także szereg innych usług atestacyjnych i 

pokrewnych (w tym doradczych) wykonywanych przez biegłych rewidentów. W ciągu ostatnich lat PKF Audyt Sp. z 

o.o. dokonała, z uwzględnieniem doświadczeń zespołu audytorskiego działającego do 31.12.2008 w ramach 

PKF Consult Sp. z o.o., szeregu usług dla Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz 

ubiegających się o dopuszczenie akcji do publicznego obrotu, jak również wielu usług badania planów połączeń i 

badania planów przekształcenia jednostek, zgodnie z wymaganiami kodeksu spółek handlowych. Spółka 

świadczyła usługi audytorskie w ponad 24 projektach związanych ze sporządzeniem i publikacją prospektów 

emisyjnych spółek publicznych, badała sprawozdania finansowe ponad 40 spółek notowanych na GPW S.A. i 

może się wykazać znacznym doświadczeniem w badaniu planów połączeń i planów przekształceń, obejmującym 

ponad 60 projektów. Spółka zatrudnia ok. 20 osób z uprawnieniami biegłego rewidenta.

Emitent, informuje, iż umowa zawarta pomiędzy Emitentem, Zachodnim Funduszem Inwestycyjnym NFI S.A. oraz  

PKF Audyt dotycząca badania Planu Połączenia, przewiduje również, iż biegły dokona dodatkowej weryfikacji Planu

Połączenia poprzez dokonanie rynkowej wyceny majątku łączących się 

Spółek – stanowi to odpowiedz na postulaty formułowane przez część akcjonariuszy. 

Wycena dokonana przez PKF Audyt będzie miała walor dokumentu sporządzonego przez niezależny, niepowiązany 

z Funduszami  podmiot wyznaczony przez Sąd. Wobec powyższego Zarząd odstępuje od wyceny, która miała 

zostać dokonana przez Spółkę Zarządzającą i o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 46/2009. 

Wycena dokonania przez podmiot niezależny będzie najbardziej obiektywną formą prezentacji majątku łączących 

się Funduszy dla wszystkich ich akcjonariuszy. 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejestrowego biegły został zobowiązany do przedstawienia opinii na temat 

Planu Połączenia w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia postanowienia. Opinia biegłego wraz z 

raportem dodatkowym z wyceny zostanie przekazana niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Emitenta w trybie 

Rozporządzenia. 
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