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Wypowiedzenie umowy o zarządzanie majątkiem funduszu.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

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

„Fundusz” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 24 maja 2012 r. Rada Nadzorcza Funduszu podjęła decyzję o 

wypowiedzeniu umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu przez spółkę Fund Management Black Lion spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 

Umowa o zarządzanie została zawarta w dniu 1 października 2008 r. zgodnie z art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 30 

kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.) 

(dalej „Ustawa o NFI”),

W wykonaniu decyzji Rady Nadzorczej, umowa o zarządzanie została wypowiedziana w dniu 24 maja 2012 r. 

Stosownie do treści umowy o zarządzanie, z uwagi na zastrzeżony w niej okres wypowiedzenia, umowa o 

zarządzanie wygaśnie z dniem 30 listopada 2012 r. 

Wypowiedzenie umowy o zarządzanie nastąpiło w związku z uchwaleniem ustawy uchylającej z dniem 1 stycznia 

2013 r. Ustawę o NFI, co będzie skutkować usunięciem dotychczasowych ram instytucjonalnych związanych z 

funkcjonowaniem narodowych funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności uregulowań dotyczących 

powierzenia zarządzania majątkiem firmie zarządzającej. Podjęte przez Radę Nadzorczą działania mają na celu 

przygotowanie Funduszu do zbliżających się zmian w otoczeniu prawnym Funduszu.
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