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Przyjęcie programu sprzedaży akcji własnych Funduszu.
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Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

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

informuje że w dniu 20 kwietnia 2010 r., podjął uchwałę regulującą tryb i zasady sprzedaży przez Fundusz części 

posiadanych akcji własnych. Zgodnie z uchwałą, Fundusz przeprowadzi działania zmierzające do zbycia nie więcej 

niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji własnych Funduszu. Akcje własne Funduszu będą zbywane w

ofercie prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w ramach jednej lub kilku transakcji na rynku 

regulowanym lub poza rynkiem regulowanym po cenie rekomendowanej przez dom maklerski pełniący funkcję 

oferującego (dalej „Oferujący”) w oparciu o proces budowania księgi popytu. 

Zasadnicze warunki oraz zasady przeprowadzenia transakcji zostały wcześniej jednomyś lnie zaakceptowane 

przez Radę Nadzorczą Funduszu.

Jednocześnie Fundusz nie planuje sprzedaży dalszych akcji własnych w horyzoncie najbliższych 18 miesięcy – w 

związku z tym, Fundusz zawarł z Oferującym umowę, w której zobowiązał się do niezbywania pozostałych akcji 

własnych w tym okresie bez zgody Oferującego, za wyjątkiem umarzania tych akcji oraz rozporządzeń akcjami na 

rzecz Prezesa Zarządu Funduszu (RB 21/2010) oraz na rzecz akcjonariuszy lub udziałowców spółek 

przejmowanych przez Fundusz lub w podobnych warunkach (z zastrzeżeniem że podmioty te zobowiążą się do 

nierozporządzania tymi akcjami w tym okresie). 

Środki uzyskane ze sprzedaży akcji własnych Fundusz zamierza przeznaczyć na realizację projektów 

inwestycyjnych.
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