
12PIAST: 
NR 12/2003 z dnia 7 marca 2003: zawarcie z KP Konsorcjum Sp. z o.o. nowej Umowy o 
zarządzanie majątkiem NFI "PIAST" SA 
(Emitent - PAP - piątek, 7 marca 18:41 - Raport bieżący 12/2003 ) 

§ 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 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.). 

W dniu 7 marca 2003 roku Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" SA, reprezentowany przez Radę Nadzorczą, 
zawarł z KP Konsorcjum Sp. z o.o. nową Umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu ("Umowa"). 

KP Konsorcjum zarządza majątkiem NFI "PIAST" SA od 31 sierpnia 1999 roku na podstawie umowy z dnia 23 
sierpnia 1999 roku. Zgodnie z zapisami nowej Umowy, za świadczenie usług na rzecz Funduszu, Firma 
Zarządzająca otrzyma od NFI "PIAST" SA: 

- roczne wynagrodzenie ryczałtowe (wynagrodzenie za zarządzanie) w wysokości stanowiącej równowartość w 
złotych polskich kwoty 1.000.000 USD (słownie jeden milion dolarów amerykańskich) według średniego kursu 
USD, opublikowanego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury; wynagrodzenie płatne będzie 
w równych, miesięcznych ratach, z dołu; 

- wynagrodzenie za sukces, stanowiące równowartość w złotych polskich kwoty, która zostanie obliczona według 
następującego wzoru: liczba dni od daty wejścia w życie umowy (tj. daty zatwierdzenia jej przez WZA Funduszu) 
pomnożona przez 1.000.000 USD i podzielona przez 365 dni. Wynagrodzenie za sukces zostanie zapłacone 
Firmie Zarządzającej w terminie 14 dni od dnia nabycia przez Fundusz akcji własnych Funduszu za kwotę łącznie 
nie niższą niż 50.000.000 złotych (słownie pięćdziesiąt milionów złotych) 

w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, ogłoszonego przez Fundusz na podstawie 
przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi. Kwota wynagrodzenia za sukces zostanie 
ustalona według średniego kursu USD, opublikowanego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystawienia 
faktury. 

Łączne wynagrodzenie Firmy Zarządzającej z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie w 2003 roku oraz 
wynagrodzenia za sukces nie może przekroczyć równowartości w złotych polskich kwoty 2.000.000 USD (słownie 
dwa miliony dolarów amerykańskich), według średniego kursu USD, opublikowanego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień wystawienia faktur. 

Zgodnie z Umową, KP Konsorcjum ponadto przysługuje wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 10% kwot, które 
otrzyma Fundusz od dnia 1 stycznia 2003 r. z tytułu: sprzedaży pakietów wiodących akcji lub udziałów, należnej 
dywidendy ze spółek Funduszu oraz kwot otrzymanych w przypadku ich likwidacji. 

Wynagrodzenie dodatkowe należne Firmie Zarządzającej od kwot otrzymanych przez Fundusz w 2003 r., zostanie 
wypłacone Firmie Zarządzającej w styczniu 2004 r., chyba że niniejsza Umowa zostanie rozwiązana. W takim 
przypadku, wynagrodzenie dodatkowe zostanie wypłacone Firmie Zarządzającej w dniu rozwiązania niniejszej 
Umowy. Wynagrodzenie dodatkowe należne Firmie Zarządzającej od kwot otrzymanych przez Fundusz po dniu 1 
stycznia 2004 r. będzie wypłacane Firmie Zarządzającej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Fundusz tych 
kwot. 

W przypadku, gdy łączna kwota należnego Firmie Zarządzającej za 2004 r. wynagrodzenia za zarządzanie, 
wynagrodzenia dodatkowego i wynagrodzenia za sukces przekroczy równowartość w złotych polskich kwoty 
2.000.000 USD (dwa miliony dolarów amerykańskich), kwota nadwyżki ponad 2.000.000 USD zostanie wypłacona 
Firmie Zarządzającej w styczniu 2005 r. 

Umowa wejdzie w życie z dniem zatwierdzenia jej przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) 
Funduszu. 

Z chwilą wejścia w życie Umowy, rozwiązaniu ulegnie umowa o zarządzanie majątkiem NFI "PIAST" SA z dnia 23 
sierpnia 1999 r. Jeżeli Umowa nie wejdzie w życie, obowiązywać będzie nadal umowa z dnia 23 sierpnia 1999 r. 

Umowę uznano za znaczącą, ze względu na fakt, że wynikająca z niej łączna wartość świadczeń na rzecz Firmy 
zarządzającej, określona dla całego okresu obowiązywania Umowy, przekracza 10% wartości aktywów netto 
Funduszu. 
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