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Treść  raportu:

Zarząd spółki Black Lion Fund Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu następującego zawiadomienia o 

zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce:

„Działając na podstawie 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.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej: „ALTUS TFI 

SA”, „Towarzystwo”), zawiadamia w imieniu Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów 

Niepublicznych iż łączny udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. w ogólnej liczbie 

głosów Black Lion Fund S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekroczył  10% w ogólnej liczbie głosów. 

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

Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w związku z obniżeniem kapitału 

zakładowego Spółki  zarejestrowanego przez sąd dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego o czym ALTUS TFI S.A. powzięło informację z raportu bieżącego Spółki nr 1/2015.

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

głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 

Niepublicznych posiadał 11 900 000 akcji Spółki w kapitale zakładowym przed obniżeniem, stanowiących 9,89% 

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 11 900 000 głosów, co stanowiło 9,89% w ogólnej 

liczbie głosów w Spółce. Pozostałe fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały akcji Spółki.

Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy 

udział w ogólnej liczbie głosów:

Po obniżeniu kapitału zakładowego Spółki Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 

posiada 11 900 000 akcji Spółki w kapitale zakładowym po obniżeniu, stanowiących 10,69%  kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniających do 11 900 000 głosów w Spółce, co stanowi 10,69% w ogólnej liczbie 

głosów w Spółce. Pozostałe fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 

złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału:

ALTUS TFI S.A. nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabycia lub zbywania akcji Spółki w zależności 

od sytuacji rynkowej, informacji napływających ze Spółki oraz potrzeb portfela inwestycyjnego funduszy 

inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 111 333 650. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Spółki wynosi 111 333 650.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak 

jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.”
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