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informacja o otrzymaniu przez NFI Piast SA zawiadomienia, na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych
Podstawa prawna

Treść raportu:

W dniu 30 maja 2006 roku Zarząd NFI Piast SA otrzymał zawiadomienie od BB Investment Spółka z o.o.  z siedzibą
w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8 („Spółka), iŜ w wyniku rozliczenia zapisów złoŜonych w wezwaniu na sprzedaŜ 
akcji ogłoszonym przez BB Investment Sp. z o.o., nabyła 346.112 akcji NFI Piast („NFI Piast”).

Fundusz otrzymał zawiadomienie o poniŜszej treści:

„Przed nabyciem BB Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadała 7.353.822 (siedem 
milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwie) akcje NFI Piast, co stanowiło 32,19% 
kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu NFI Piast.

Aktualnie BB Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada 7.699.934 (siedem milionów 
sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcje NFI Piast, co stanowi 33,71% 
kapitału zakładowego.
 
Posiadane przez Spółkę akcje NFI Piast uprawniają do 7.699.934 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 33,71% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu NFI Piast. 

Zarząd BB Investment niniejszym informuje, iŜ inwestycja ta ma charakter długoterminowy. 

W efekcie ogłoszonego przez BB Investment Sp. z o.o. w dniu 26 kwietnia 2006 roku i zakończonego w dniu 25 
maja 2006 roku (dzień zawarcia transakcji) wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ akcji NFI Piast, zgodnie      z 
art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, BB Investment osiągnęła 
zamierzony cel, czyli przekroczyła ustawowy próg 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zarząd BB Investment 
planuje, iŜ w perspektywie 12 miesięcy zaangaŜowanie w NFI Piast moŜe ulec zwiększeniu, poprzez zakup akcji na
GPW i objęcie akcji w ramach prawa poboru w planowanej emisji akcji NFI Piast."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)
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(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2006-05-30 Dawid Sukacz Prezes Zarządu Dawid Sukacz

2006-05-30 Radosław Świątkowski Członek Zarządu Radosław Świątkowski
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