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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 „Fundusz”) informuje, iż w dniu 09

stycznia 2013 r., otrzymał zawiadomienie od Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w 

Warszawie (dalej Altus TFI S.A.) działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych w trybie art. 69 ust. 

1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z 

późn. zm.) („Ustawa o ofercie”), zgodnie z którym fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zwiększyły udział 

powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu.

Zgodnie z zawiadomieniem zwiększenie udziału powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu 

nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 8 stycznia 2013 r. - poza rynkiem regulowanym - umowy nabycia 11 500 000 

akcji Funduszu przez fundusz inwestycyjny zarządzany przez ALTUS TFI S.A.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 3 160 000 akcji 

Spółki, co dawało 2,63 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Funduszu.

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają aktualnie łącznie 14 660 

000 akcji Spółki co daje 12,18% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Funduszu.

Stosownie do zawiadomienia ALTUS TFI S.A. nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy zarówno 

zwiększenia, jak i zmniejszenia zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. w 

akcje Spółki. Ewentualne decyzje o dalszym nabywaniu lub zbywaniu akcji Spółki będą uzależnione od oceny 

sytuacji i warunków rynkowych, informacji upublicznianych przez Spółkę oraz stanu portfeli inwestycyjnych 

funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A.

Altus TFI S.A. poinformował też że brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, 

posiadających akcje Funduszu. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy 

w stosunku do akcjonariuszy.

Jednocześnie Fundusz informuje, iż w dniu 09 stycznia 2013 r. otrzymał także od spółki Eustis Company Limited z 

siedzibą w Larnace (dalej zwanej „Eustis”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie, zgodnie z 

którym wyniku zawarcia umowy sprzedaży akcji Funduszu, Eustis zbył 11.500.000 akcji Funduszu, stanowiących 

9,56% kapitału zakładowego Funduszu, dających prawo do 11.500.000 głosów, stanowiących 9,56% ogólnej 

liczby głosów, w wyniku czego posiadany przez Eustis udział w ogólnej liczbie głosów w Funduszu spadł poniżej 

5%.

Zbycie akcji zostało dokonane w wyniku zawarcia, w dniu 8 stycznia 2013 r., umowy sprzedaży 11.500.000 akcji 

Funduszu, stanowiących 9,56% kapitału zakładowego Funduszu, dających prawo do 11.500.000 głosów, 

stanowiących 9,56% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem transakcji opisanej w niniejszym zawiadomieniu, Eustis posiadał 11.900.000 akcji Spółki, 

stanowiących 9,89% kapitału zakładowego Funduszu, dających prawo do 11.900.000 głosów, stanowiących 

9,89% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu transakcji opisanej w niniejszym zawiadomieniu, Eustis posiada 400.000 akcji Funduszu, 

stanowiących 0,33% kapitału zakładowego Funduszu, dających prawo do 400.000 głosów, stanowiących 0,33% 

ogólnej liczby głosów.

Na dzień złożenia zawiadomienia brak jest podmiotów dominujących lub zależnych wobec Eustis, posiadających 

akcje Funduszu. Brak też osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały Eustis uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu z akcji Funduszu.
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