
12PIAST: 
NR 14/2003 z dnia 19 marca 2002: wykonanie warunkowej umowy sprzedaży większościowego 
pakietu akcji ZOT "RADPOL" SA z siedzibą w Człuchowie 
(Emitent - PAP - środa, 19 marca 17:51 - Raport bieżący 14/2003 ) 

§ 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.). 

W dniu 19 marca 2003 r. Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" SA w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży 
akcji spółki Zakład Osprzętu Termokurczliwego "RADPOL" SA z siedzibą w Człuchowie, zawartej w dniu 22 
października 2002 r. z panem Aleksandrem Fiszerem ("Umowa"), o zawarciu której Fundusz informował w 
Raportach Bieżących nr 25 i 28 z 2002 roku, sprzedał na rzecz Ceramique Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (jako podmiotu wskazanego) wszystkie, będące własnością Funduszu, 211.200 akcji o wartości 
nominalnej 2,03 zł każda, stanowiących 33% w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na jej WZA. 

Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 2 do Umowy z dnia 20 lutego 2003 r. cena sprzedaży wynosi 4.255.680 zł, tj. 
20,15 zł za jedną akcję bez prawa do dywidendy za rok 2002. 

Ceramique Polska Sp. z o.o. przystąpiła do Umowy, po stronie Pana Aleksandra Fiszera, jako podmiot wskazany 
przez Pana Aleksandra Fiszera, zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 2 do Umowy. 

W transakcji uczestniczyły również Narodowe Fundusze Inwestycyjne posiadające mniejszościowe pakiety akcji 
spółki ZOT "RADPOL" SA. 

Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu 19 marca 2003 r., za pośrednictwem biura maklerskiego, po 
spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających i dokonaniu zapłaty ceny sprzedaży. 

Brak jest powiązań pomiędzy NFI "PIAST SA" i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Fundusz a Panem 
Aleksandrem Fiszerem oraz Ceramique Polska Sp. z o.o. 

Sprzedaż przez Fundusz wszystkich posiadanych akcji spółki ZOT "RADPOL" SA uznano za zbycie aktywów o 
znacznej wartości z uwagi na fakt, że zbyty przez Fundusz pakiet akcji przekracza 20% kapitału zakładowego 
spółki ZOT "RADPOL" SA. 
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