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NR 20/2004 z dnia 29 października 2004 roku: Sprzedaż aktywów znacznej wartości przez NFI 
"PIAST" SA 
(Emitent - PAP - wtorek, 28 września 17:29 - Raport bieżący 20/2004 ) 

§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 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. zm.) 

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST Spółka Akcyjna informuje, że w wykonaniu zlecenia sprzedaży złożonego 
w dniu 27 września 2004 roku i umowy o świadczenie usług maklerskich w obrocie papierami wartościowymi nie 
dopuszczonymi do publicznego obrotu Fundusz sprzedał, za pośrednictwem Domu Maklerskiego POLONIA NET 
SA z siedzibą w Krakowie, 245.892 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwie) 
akcje na okaziciela spółki Firma Chemiczna Dwory SA z siedzibą w Oświęcimiu o wartości nominalnej 2,01 zł 
(słownie: dwa złote jeden grosz) każda, reprezentujące 1,93% kapitału zakładowego oraz tyle samo głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, za cenę sprzedaży w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych) za 
jedną akcję, tj. za łączną cenę w wysokości 3.688.380 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem 
tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych). 

Fundusz otrzymał cenę sprzedaży oraz potwierdzenie zawarcia transakcji sprzedaży od Domu Maklerskiego 
POLONIA NET SA w dniu 28 września 2004 r. 

Wartość ewidencyjna sprzedanych akcji w księgach Funduszu wynosiła 2.717.107 zł (słownie: dwa miliony 
siedemset siedemnaście tysięcy sto siedem złotych). 

Fundusz nie posiada informacji o nabywcy akcji sprzedanych za pośrednictwem Domu Maklerskiego POLONIA 
NET SA. 

Pomiędzy Funduszem oraz osobami zarządzającymi Funduszu, a Domem Maklerskim POLONIA NET SA oraz 
jego osobami zarządzającymi, nie ma powiązań. 

Sprzedany pakiet akcji spółki Firma Chemiczna Dwory SA stanowi aktywa znacznej wartości, ponieważ uzyskana 
cena sprzedaży tych akcji przekracza 10% kapitałów własnych Funduszu. 
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