
ZAWIADOMIENIE 

 

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie, ul. Mińska 25 (dalej „Fundusz” lub „Spółka Przejmująca”) działając na 

podstawie art. 504 w związku z art. 402(1) kodeksu spółek handlowych, po raz drugi 

zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Funduszu z Zachodnim 

Funduszem Inwestycyjnym NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod 

adresem: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025172, (dalej „Spółka 

Przejmowana”). 

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 września 2009 r. Nr. 182 poz. 11804, 

poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Fundusz. 

Akcjonariusze Funduszu i Spółki Przejmowanej, począwszy od dnia 18 września 

2009 r. aż do dnia Walnego Zgromadzenia Funduszu, którego przedmiotem będzie 

powzięcie uchwały o połączeniu mogą zapoznawać się w siedzibie Funduszu przy 

ulicy Mińskiej 25 w Warszawie (03-808), z dokumentami, o których mowa w art. 505 

§ 1 kodeksu spółek handlowych, w szczególności: 

1) planem połączenia,   

2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności 

łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem 

biegłego rewidenta,  

3) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Przejmującej w sprawie połączenia spółek wraz ze zgodą na proponowane 

zmiany statutu NFI Progress SA.  

4) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Przejmowanej w sprawie połączenia spółek wraz ze zgodą na proponowane 

zmiany statutu NFI Progress SA, 

5) projektem zmian Statutu Spółki Przejmującej 

6) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 sierpnia 2009 r., 



7) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2009 r., 

8) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonym dla 

celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2009 r., 

9) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzonym dla 

celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2009 r., 

10)  sprawozdaniami Zarządów, sporządzonymi zgodnie z art. 501 kodeksu 

spółek handlowych, 

11)  opinią biegłego dotyczącą Planu Połączenia, sporządzoną zgodnie z art. 502 i 

503 kodeksu spółek handlowych. 

 


