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Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna ("Fundusz") z siedzibą w Warszawie, 

informuje że w dniu 13 kwietnia  2010 r., Fundusz zawarł z Prezesem Zarządu – Panem Rafałem Bauerem, 

umowę przedwstępną regulującą zasady nabywania przez Prezesa Zarządu akcji własnych Funduszu do dnia 30 

maja 2010 r. (dalej „Umowa”). Warunki oraz zasady przeprowadzenia transakcji zostały jednomyś lnie 

zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Funduszu.

Na mocy Umowy, Fundusz zobowiązał się do zbycia Prezesowi Zarządu do dnia 30 maja 2010 r. 3.500.000 

(słownie: trzech i pół miliona) sztuk akcji własnych Funduszu po cenie równej 2,55 PLN za jedną akcję w ramach 

transakcji poza rynkiem regulowanym. Jednocześnie Prezes Zarządu zobowiązał się w Umowie do niezbywania 

nabytych od Fundusz akcji na rynku regulowanym bez pisemnej zgody Rady Nadzorczej Funduszu w okresie do 

dnia 2 stycznia 2012r. (blokada). 

Umowa ma na celu ścisłe związanie interesów osoby pełniącej kluczową funkcję w Funduszu  z interesem 

Funduszu i  jego akcjonariuszy, poprzez doprowadzenie do zainwestowania przez Prezesa Zarządu znacznych 

środków finansowych w akcje Funduszu. Ustalona cena zawiera dyskonto w relacji do średnich cen zamknięcia 

ważonych wolumenem, wynoszące odpowiednio 17,1% w stosunku do średniej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 

zawarcia umowy oraz 16,8 % w stosunku do średniej za okres ostatnich sześciu miesięcy. 

Warunki ww. Umowy były przedmiotem negocjacji prowadzonych przez przedstawicieli Rady Nadzorczej z 

Prezesem Zarządu w okresie kilku ostatnich miesięcy.

Terminowe ograniczenie możliwości zbywania akcji Fundusz przez Prezesa Zarządu – co przewiduje struktura 

transakcji -  powinno sprzyjać i pozytywnie wpływać na osiąganie długookresowych celów Funduszu a także 

zapewnienia prawidłowego rozwoju i zwiększenia efektywności działania Grupy.
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