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

W dniu 23 kwietnia 2003 r. Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" Spó łka Akcyjna ("Fundusz") zawarł ze 
Skarbem Państwa - reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa oraz z KP Konsorcjum Sp. z o. o. (firma 
zarządzająca majątkiem Funduszu) porozumienie ("Porozumienie") określające zadania, jakie winny być 
zrealizowane przez Fundusz do czasu jego likwidacji, w tym konsolidację drobnych pakietów mniejszościowych 
posiadanych przez inne Narodowe Fundusze Inwestycyjne. 

W Porozumieniu Skarb Państwa zobowiązał się, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu, które 
odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2003 r., będzie głosował za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu 
Funduszu polegającej na wprowadzeniu możliwości umarzania akcji Funduszu w drodze ich nabycia przez 
Fundusz, jak również za podjęciem uchwały upoważniającej Zarząd Funduszu do skupu 7.614.509 akcji Funduszu 
w celu ich umorzenia. 

Strony ustaliły, iż nabycie akcji Funduszu w celu ich umorzenia nastąpi w drodze publicznego wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż akcji NFI PIAST SA, które przeprowadzone zostanie w terminie 2 miesięcy od dnia 
rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Funduszu, powołanych powyżej. Uchwała w sprawie umorzenia 
nabytych akcji oraz uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego związanego z umorzeniem akcji podjęte zostaną na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia wezwania. 
Skarb Państwa zobowiązał się głosować za podjęciem uchwał, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.  

Dokonanie skupu przez Fundusz akcji własnych w celu umorzenia będzie oznaczało wdrożenie kluczowego 
elementu strategii Funduszu - dystrybucję posiadanych środków gotówkowych wśród akcjonariuszy Funduszu. 
Przyjęta przez Strony Porozumienia formuła tej dystrybucji zakłada, zgodnie z deklaracjami składanymi przez KP 
Konsorcjum Sp. z o.o. od początku realizacji strategii Funduszu, równy dostęp wszystkich akcjonariuszy. Stąd 
jedynym sposobem dystrybucji przewidywanym przez Strony jest ogłoszenie publicznego wezwania na 
zapisywanie się przez akcjonariuszy Funduszu na sprzedaż jego akcji z proporcjonalną redukcją w przypadku 
nadsubskrypcji zleceń sprzedaży. 

Ponadto Strony ustaliły, iż w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania przez sąd obniżenia kapitału 
zakładowego Funduszu związanego z umorzeniem akcji, odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Funduszu, którego porządek obrad obejmował będzie podjęcie uchwały w sprawie emisji przez Fundusz nowych 
akcji do objęcia za wkłady pieniężne, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja 
skierowana zostanie do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, które wcześniej podpiszą z Funduszem 
porozumienie w sprawie sprzedaży na rzecz Funduszu tzw. mniejszościowych pakietów akcji i udziałów spółek 
uczestniczących w Programie Powszechnej Prywatyzacji. 

Skarb Państwa i Fundusz zadeklarowały, iż zamierzają wspólnie dokonywać sprzedaży będących ich własnością 
akcji lub udziałów spółek objętych Programem Powszechnej Prywatyzacji. 

W przypadku powodzenia emisji, w portfelu NFI PIAST SA dojdzie do konsolidacji drobnych pakietów 
mniejszościowych posiadanych przez Narodowe Fundusze Inwestycyjne. W związku z tym, że Fundusz i Skarb 
Państwa mają zamiar prowadzić wspólną politykę w zakresie zbywania tych pakietów, stwarza to możliwość 
uzyskania ich większej płynności oraz uzyskania wyższych zwrotów z transakcji ich sprzedaży. 

Podpisy: 

Piotr Miller - Prezes Zarządu 


