
 
 

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 
pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Funduszu z Equity 
Service Poland spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
pod adresem: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000105555, (dalej „Spółka 
Przejmowana”). 
Połączenie nastąpi na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w 
Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 sierpnia 2009 r. Nr. 168 poz. 11063, 
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, tj: 
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, jeśli były sporządzane   

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 Zgromadzenia Wspólników Spółki 
Przejmowanej w sprawie połączenia spółek wraz ze zgodą na proponowane 
zmiany statutu NFI Progress SA, 

5) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2009 r., 
6) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2009 r., 
7) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla 
celów połączenia na dzień 1 lipca 2009 r., 

8) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzonym dla 
celów połączenia na dzień 1 lipca 2009 r. 

 
Połączenie odbywa się w trybie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych – nie 
sporządza się sprawozdania zarządu dotyczącego połączenia. Plan Połączenia nie 
podlega badaniu przez biegłego. 
Walne Zgromadzenie Funduszu, którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o 
połączeniu spółek, odbędzie się nie wcześniej niż po upływie miesiąca od daty 
niniejszego zawiadomienia. 
 
 


