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Temat

Zamiar połączenia Emitenta z Equity Service Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 13 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 w ramach procesu wewnętrznej konsolidacji spółek z grupy 

kapitałowej Emitenta, została podjęta decyzja o połączeniu Emitenta ze spółką Equity Service Poland Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka Przejmowana”). Spółka Przejmowana jest w 100% spółką zależną

od Emitenta. 

Celem wewnętrznej konsolidacji jest uproszczenie struktury kapitałowej grupy Emitenta w tym ograniczenie 

kosztów jej funkcjonowania.

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 ust. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie przez 

Fundusz majątku Spółki Przejmowanej. W związku z faktem, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką 

zależną Funduszu, połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 kodeksu spółek 

handlowych, w którym Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, zaś Zarząd Funduszu zwolniony jest z 

obowiązku sporządzania sprawozdania zarządu, o którym mowa w art. 501 kodeksu spółek handlowych. 

Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta.

Spółka Przejmowana prowadziła działalność w zakresie zbywania i nabywania akcji i udziałów w spółkach 

handlowych. 

Ostateczną decyzję co do połączenia Emitenta i Spółki Przejmowanej podejmą Walne Zgromadzenia Emitenta i 

Spółki Przejmowanej, które są planowane na koniec września 2009 r.

Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie przekazany w trybie § 19 ust. 2  Rozporządzenia w formie odrębnych 

raportów bieżących.  
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