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PROGRESS

Temat

Rejestracja wysokość kapitału zakładowego Emitenta.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

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

„Fundusz” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2010, informuje, iż otrzymał postanowienie 

Sądu Rejestrowego o rejestracji w dniu 20 stycznia 2010 r. ostatecznej wysokości kapitału zakładowego 

Funduszu w związku z połączeniem Funduszu z Zachodnim Funduszem Inwestycyjnym NFI S.A. Rejestracja 

ostatecznej wysokości kapitału zakładowego Funduszu została dokonana na podstawie informacji KDPW o 

ostatecznej liczbie Akcji Połączeniowych przydzielonych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej oraz oświadczenia 

Zarząd wydanego na podstawie art. 310 § 2 i 4 k.s.h. w związku z art. 497 k.s.h. w formie aktu notarialnego 

dookreś lającego ostateczną wysokość kapitału zakładowego Spółki

Zarejestrowana kwota podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w związku z emisją połączeniową wynosi 

4.117.742,40 zł (cztery miliony sto siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote i czterdzieści groszy), 

zaś  ostateczna wysokość kapitału zakładowego wynosi 12.032.870,50 zł (dwanaście milionów trzydzieści dwa 

tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy). 

Podsumowując, po zakończonej procedurze przed Sądem Rejestrowym, zarejestrowany kapitał zakładowy 

Emitenta wynosi 12.032.870,5 PLN (słownie: dwanaście milionów trzydzieści dwa tysiące osiemset 

siedemdziesiąt złotych 50/100) i dzieli się na:

1)    6.877.614 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czternaście) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 06.877.614 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) 

każda oraz 

2)    35.574.798 (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset 

dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 35.574.798 o 

wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz 

3)    30.651.748 (słownie: trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem) 

akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru 30.651.748 o wartości nominalnej po 0,10 

(dziesięć groszy) każda oraz 

4)    6.047.121 (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D od numeru 00.000.001 do numeru 06.047.121 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) 

każda oraz 

5)    41.177.424 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 41.177.424 o wartości 

nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta wynosi 120.328.705 głosów.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 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.
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