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NR 19/2003 z dnia 22 kwietnia 2003 roku: nowa strategia Funduszu 
(Emitent - PAP - wtorek, 22 kwietnia 18:40 - Raport bieżący 19/2003 ) 

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

Zarząd NFI "PIAST" SA, w związku z planowanym na dzień 23 kwietnia 2003 roku Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniem Akcjonariuszy, którego porządek obejmuje m. in. zmiany w Statucie Funduszu umożliwiające skup 
akcji własnych w celu umorzenia oraz podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu do nabycia akcji własnych 
Funduszu w celu umorzenia, publikuje podstawowe elementy nowej strategii Funduszu. 

1. Fundusz, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zamierza dokonać dystrybucji posiadanych środków 
finansowych w wysokości około 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) wśród akcjonariuszy Funduszu. 
Podjęcie uchwały w sprawie liczby akcji będącej przedmiotem nabycia oraz ceny przewidziane jest w porządku 
obrad najbliższego NWZA. Dystrybucja będzie mogła mieć miejsce po zarejestrowaniu przez sąd właściwych 
zmian w Statucie Funduszu. Dystrybucja odbędzie się w formie wezwania ogłoszonego publicznie do zapisywania 
się na sprzedaż akcji Funduszu. 

2. W odniesieniu do pakietów wiodących, Fundusz ma zamiar kontynuować przyjętą wcześniej strategię 
maksymalizacji ich wartości i zbywania ich na rzecz zewnętrznych inwestorów w momencie, gdy uzyskana oferta 
cenowa zostanie przez Fundusz uznana za satysfakcjonującą. 

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

4. NFI "PIAST" SA będzie mógł oferować inwestorom takie instrumenty finansowe, które stanowią alternatywę dla 
inwestycji bezpośrednich, umożliwiając inwestorom wejście na niedostępne dla nich rynki. Przykładem takich 
inwestycji mogą być spółki nienotowane oraz instrumenty dłużne. Pierwszym projektem, którego realizację planuje 
Fundusz, jest konsolidacja pakietów mniejszościowych posiadanych przez pozostałe NFI. 

Podpisy: 

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


