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Zmiana udziału funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w Funduszu

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Funduszem”) z siedzibą 

w Warszawie niniejszym na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 23 

września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), informuje, że otrzymał od Altus Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów 

w Funduszu. Zgodnie z zawiadomieniem „w wyniku transakcji sprzedaży akcji Black Lion NFI S.A. z dnia 21 

grudnia 2011 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają prawo głosu na WZA spółki 

poniżej 5% ogólnej liczby głosów".

Zgodnie z zawiadomieniem:

1.    Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Rozliczenie w dniu 27 grudnia 2011 r. transakcji sprzedaży akcji z dnia 21 grudnia 2011 r.

2.    Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz 

liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed transakcją z dnia 21 grudnia 2011 r. fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 6 023 108 

akcji stanowiących 5,005% w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz w kapitale zakładowym.

3.    Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z 

tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po transakcji z dnia 21 grudnia 2011 r. fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 6 016 108 

akcji stanowiących 4,99% w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz w kapitale zakładowym.”
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