
12PIAST: 
NR 22/2003 z 23 kwietnia 2003 roku: podjęcie przez NWZA NFI "PIAST" SA uchwały 
upoważniającej Zarząd Funduszu do skupu akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia 
(Emitent - PAP - środa, 23 kwietnia 12:10 - Raport bieżący 22/2003 ) 

§ 5 ust. 1 pkt. 19 oraz § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139 z poz. 1569 
z późn. zm.) 

W dniu 23 kwietnia 2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI "PIAST" SA podjęło Uchwałę nr 
5/2003 o zmianie Statutu Funduszu poprzez wprowadzenie zapisów umożliwiających umarzanie akcji Funduszu za 
zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz. Uchwała wywrze skutki prawne z chwilą jej 
zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. 

W tym samym dniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI "PIAST" SA podjęło również Uchwałę 
nr 7/2003 w sprawie upoważnienia Zarządu Funduszu do nabycia 7.614.509 (siedem milionów sześćset 
czternaście tysięcy pięćset dziewięć) akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia. Akcje te stanowią 24,99% 
istniejących akcji Funduszu. 

Cena nabycia jednej akcji określona została na kwotę 6,60 zł (sześć złotych sześćdziesiąt groszy), tj. łącznie na 
nabycie akcji w liczbie określonej w upoważnieniu przeznaczona zostanie kwota 50.255.759,40 zł (pięćdziesiąt 
milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy). 

Nabycie akcji ma nastąpić w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, które 
ma zostać przeprowadzone w taki sposób, który zapewnia równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Funduszy, 
tj. w drodze wezwania z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubpskrypcji zleceń sprzedaży akcji Funduszu. 

Przedmiotowa uchwała upoważniająca Zarząd Funduszu do nabycia akcji wejdzie w życie z dniem zarejestrowania 
przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Funduszu objętych wymienioną wyżej Uchwałą Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 5/2003. 

W wyniku umorzenia 7.614.509 akcji Funduszu, ogólna liczba akcji Funduszu wynosić będzie 22.843.532 
(dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela 
serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, dających łącznie prawo do 22.843.532 (dwadzieścia 
dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy NFI PIAST S.A.  

Przewiduje się, że w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia publicznego wezwania do zapisywania się na 
sprzedaż akcji, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie uchwałę w sprawie umorzenia nabytych przez 
Fundusz akcji. 
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