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Skrócona nazwa emitenta

PROGRESS

Temat

Informacja od Novakonstelacja Limited w trybie art. 69 ustawy o ofercie, o zmianie stanu posiadania akcji.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

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

„Fundusz” lub „Emitent”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Funduszu o następującej treści:

„Działając jako pełnomocnik Pana Macieja Wandzel oraz jego spółki zależnej Novakonstelacja Limited z siedzibą 

w Nikozji („Novakonstelacja”), niniejszym informuję na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit a oraz 69a ust. 1 pkt 3 

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), że 

wskutek rejestracji i wprowadzenia do obrotu w dniu 15 stycznia 2010 r. akcji nowej emisji serii E Narodowego 

Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. w związku z połączeniem Progress z Zachodnim Funduszem 

Inwestycyjnym NFI S.A. pośredni udział Pana Macieja Wandzel i bezpośredni udział Novakonstelacja w ogólnej 

liczbie głosów w Progress zmniejszył się o więcej niż 2%. W wyniku rejestracji i wprowadzenia do obrotu akcji 

nowej emisji serii E Progress, spółce Novakonstelacja przydzielono 9.000.475 akcji nowej emisji .

Przed przedmiotową zmianą udziału, stosownie do zawiadomienia z dnia 1 września 2008 r. Novakonstelacja 

posiadała 23.573.877 akcji Progress, reprezentujących 30,19% kapitału zakładowego Progress, uprawniających 

do 23.573.877 głosów stanowiących 30,19% w ogólnej liczbie głosów w Progress.

Po zmianie udziału Novakonstelacja posiada aktualnie 33 379 765 akcji Progress, reprezentujących 27,74% 

kapitału zakładowego Progress, uprawniających do 33 379 765 głosów stanowiących 27,74% w ogólnej liczbie 

głosów w Progress.

W związku z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy, informuję że brak jest innych podmiotów zależnych od Pana Macieja 

Wandzel posiadających akcje Progress oraz że brak jest osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały 

Panu Maciejowi Wandzel prawo do wykonywania prawa głosu w Progress.”
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