
12PIAST: 
NR 15/2004 z dnia 1 lipca 2004 roku: umorzenie papierów wartościowych Funduszu i 
zarejestrowanie przez Sąd obniżenia wysokości kapitału zakładowego Funduszu 
(Emitent - PAP - czwartek, 1 lipca 17:08 - Raport bieżący 15/2004 ) 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 12 i 20 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 139 poz. 1569 z późn. z 

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna informuje o otrzymaniu postanowienia 
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o 
zarejestrowaniu przez Sąd w dniu 17 czerwca 2004 r. obniżenia wysokości kapitału zakładowego Funduszu z 
kwoty 3.045.804,10 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset cztery złote dziesięć groszy)do 
kwoty 2.284.353,20 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote 
dwadzieścia groszy). 

 

Obniżenie kapitału zakładowego Funduszu, o którym mowa wyżej, nastąpiło w drodze umorzenia 7.614.509 
(słownie: siedmiu milionów sześciuset czternastu tysięcy pięciuset dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii A 
Funduszu o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, dających łącznie prawo do 7.614.509 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 

Akcje zostały nabyte przez Fundusz, za zgodą Akcjonariuszy, w drodze publicznego wezwania do zapisywania się 
na sprzedaż akcji Funduszu, ogłoszonego przez NFI "PIAST" SA w dniu 23 czerwca 2003 roku. 

 

Cena nabycia akcji wynosiła 6,60 zł (słownie: sześć złotych sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję Funduszu. 
Łącznie za wszystkie akcje podlegające umorzeniu Fundusz zapłacił wynagrodzenie w wysokości 50.255.759,40 zł 
(słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 
czterdzieści groszy). 

 

Umorzenie akcji nastąpiło z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Funduszu. 

 

Po rejestracji obniżenia, kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.284.353,20 zł (słownie: dwa miliony dwieście 
osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 22.843.532 (słownie: 
dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela 
serii A od numeru 00.000.001 do numeru 22.843.532, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 
każda. Łącznie wszystkie akcje Funduszu, po obniżeniu kapitału zakładowego, dają prawo do 22.843.532 (słownie: 
dwudziestu dwóch milionów ośmiuset czterdziestu trzech tysięcy pięciuset trzydziestu dwóch) głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 

Podpisy: 

Paweł Gieryński - w imieniu KP Konsorcjum Sp. z o.o. - Pełnomocnika NFI "PIAST" SA 


