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Nr 32/2003 z dnia 1 lipca 2003 roku: Realizacja nowej strategii Funduszu 
(Emitent - PAP - wtorek, 1 lipca 20:10 - Raport bieżący 32/2003 ) 

Art. 81 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 49 
z 2002 r. poz. 447 z późn. zm.) 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2003 z dnia 22 kwietnia br., w którym zaprezentowano podstawowe 
elementy nowej strategii Funduszu, Zarząd NFI "PIAST" SA informuje o krokach podjętych w celu jej realizacji. 

W dniu 30 czerwca br. rozpoczęto przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji w ramach wezwania ogłoszonego 
publicznie przez Fundusz. 

W ramach wezwania dojdzie do dystrybucji około 50.000.000 zł posiadanych przez NFI "PIAST" SA, co jest jednym 
z podstawowych elementów wdrażania nowej strategii Funduszu. 

Zarząd Funduszu podtrzymuje opinię, że NFI "PIAST" SA, po przeprowadzonej dystrybucji, może dalej 
funkcjonować na rynku i być atrakcyjnym wehikułem inwestycyjnym jako spółka akcyjna notowana na giełdzie, 
posiadająca zwolnienie podatkowe, która ewentualnie może być przekształcona w fundusz zamknięty według 
ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

W związku z ogłoszeniem wezwania (23 czerwca br.) NFI "PIAST" SA rozpoczął wdrażanie nowej strategii 
produktowej, obejmującej oferowanie inwestorom takich instrumentów finansowych, które mogą stanowić 
alternatywę dla inwestycji bezpośrednich, umożliwiając inwestorom wejście na niedostępne dla nich rynki. 

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami pierwszym projektem, którego realizację rozpoczął Fundusz jest 
konsolidacja pakietów mniejszościowych posiadanych przez pozostałe NFI. Obecnie NFI posiadają około 200 
pakietów mniejszościowych, w dużej części spółek w upadłości lub w likwidacji. Są to często spółki mało 
atrakcyjne, zbycie akcji których może być istotnie utrudnione. 

Zdaniem Funduszu planowana konsolidacja pozwoliłaby wygenerować szereg korzyści dla uczestniczących w niej 
Funduszy: 

1. umożliwiłaby konwersję niepłynnych aktywów na akcje NFI PIAST, nabyciem których zainteresowani są 
inwestorzy instytucjonalni, 

2. pozwoliłaby na oszczędności związane z ograniczeniem kosztów księgowości i wykonywania zadań 
nadzorczych w stosunku do pakietów akcji o stosunkowo małej wartości, 

3. zwiększyłaby wartość skonsolidowanych aktywów, 

4. dałaby szansę aktywnego zarządzania skonsolidowanymi pakietami. 

Skarb Państwa popiera projekt konsolidacji. Dał temu wyraz podpisując z NFI PIAST porozumienie, w którym 
zobowiązał się do wsparcia projektu w wymaganych do jego realizacji głosowaniach na WZA Funduszu oraz 
współpracy z NFI PIAST przy zbywaniu skonsolidowanych pakietów. 

Planowana konsolidacja ma mieć miejsce w drodze emisji nowych akcji funduszu objętych za gotówkę przez 
pozostałe NFI. Pozyskana przez NFI PIAST od poszczególnych NFI gotówka zostanie przeznaczona na 
odkupienie od nich portfeli pakietów mniejszościowych. 

Łączna wzajemnie uzgodniona pomiędzy NFI, uczestniczącymi w projekcie, wartość wnoszonych portfeli pakietów 
mniejszościowych (poza portfelem NFI PIAST) wynosi około 71 mln złotych. W wyniku podwyższenia kapitału 
skierowanego do NFI posiadać one będą łącznie około 73% akcji NFI PIAST. Pozostałe akcje Funduszu będą w 
rękach obecnych akcjonariuszy Funduszu. 

Po objęciu akcji NFI PIAST przez pozostałe fundusze i odkupieniu od nich pakietów mniejszościowych, mało 
płynne papiery z portfeli NFI zostaną zastąpione notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
akcjami NFI PIAST. Zakończenie procesu konsolidacji planowane jest do końca 2003 roku. 

Firma Zarządzająca Funduszem prowadzi obecnie rozmowy z inwestorami finansowymi zainteresowanymi 
kontynuowaniem działalności NFI PIAST w przyszłości. Zainteresowanie alokacją części zarządzanych środków w 
projekty o wyższym ryzyku wyraziło szereg podmiotów. Potencjalni nowi inwestorzy zainteresowani akcjami NFI 



PIAST będą mogli nabyć je w drodze nowych emisji akcji bądź we wtórnym obrocie giełdowym od 
dotychczasowych akcjonariuszy, którymi po konsolidacji będę pozostałe NFI. 
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