
12PIAST: 
Nr 39/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 roku: nabycie własnych akcji w celu umorzenia 
(Emitent - PAP - środa, 20 sierpnia 19:10 - Raport bieżący 39/2003 ) 

§ 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 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.). 

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna (dalej "Fundusz") informuje, iż w dniu 19 
sierpnia 2003 r. Fundusz nabył 7.614.509 (siedem milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset dziewięć) akcji 
własnych, każda uprawniająca do jednego głosu, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, co stanowi 
24,999996 % kapitału zakładowego Funduszu. Takiej liczbie akcji odpowiada 7.614.509 (siedem milionów sześćset 
czternaście tysięcy pięćset dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu, co stanowi 
24,999996 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu. 

Akcje zostały nabyte przez Fundusz w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu z dnia 23 kwietnia 2003 r. zgodnie z art. 362 § 2 pkt. 5) kodeksu spółek 
handlowych. 

Nabycie przez Fundusz akcji własnych dokonane zostało, zgodnie z postanowieniami art. 151 ust.1 ustawy prawo 
o publicznym obrocie papierami wartościowymi ("Ustawa"), w wyniku publicznego ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu. 

Wezwanie zostało ogłoszone, w dniu 23 czerwca 2003 r. i przeprowadzone za pośrednictwem DB Securities 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

Cena nabycia 1 akcji własnej Funduszu wyniosła 6,60 zł (sześć złotych sześćdziesiąt groszy), co oznacza, iż za 
wszystkie nabyte akcje własne Fundusz zapłacił kwotę 50.255.759,40. zł (pięćdziesiąt milionów dwieście 
pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy). 

Transakcja nabycia ww. liczby akcji własnych została sfinansowana w całości ze środków pieniężnych posiadanych 
przez Fundusz. 

Fundusz zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych, Fundusz nie wykonuje praw 
udziałowych z własnych akcji z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do 
zachowania tych praw. 

Fundusz ani podmioty zależne od Funduszu nie posiadały wcześniej akcji własnych Funduszu. 

Stosownie do wymagań art. 147 ust. 5 Ustawy, Fundusz informuje, iż w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia 
niniejszego zawiadomienia nie zamierza zwiększać posiadanej przez siebie liczby akcji własnych. 
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