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Zawarcie umowy sprzeda
Ŝ
y  pakietu akcji Fabryka Maszyn Rolniczych "Famarol" SA z siedzibą w Słupsku

Podstawa prawna

Tre
ść

 raportu:

W dniu 28 czerwca 2006 roku Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" SA zawarł Umowę  Sprzeda
Ŝ
y na rzecz 

Spółki Unia Sp. z o.o., z siedzibą  w Grudziądzu, wszystkich będących własno
ś

cią  Funduszu akcji spółki Fabryka 
Maszyn Rolniczych "Famarol" SA z siedzibą  w Słupsku, to jest 575.294 akcji o warto

ś
ci nominalnej 2,41 zł ka

Ŝ
da, 

stanowiących 45,6% w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na jej WZA.

Łączna cena sprzeda
Ŝ
y zbywanego pakietu akcji, którego warto

ść
 ewidencyjna w księgach rachunkowych 

Funduszu jest równa 0, wynosi 200.000 zł, tj. 0,3476 zł za jedną  akcję .

Przeniesienie własno
ś

ci akcji pomiędzy Sprzedającymi a Kupującym uzale
Ŝ
nione jest od spełnienia się  

następujących warunków:

-Kupujący dokona zapłaty ceny za akcje.

Zarząd FMR Famarol S.A. wyraził uprzednio zgodę  na sprzeda
Ŝ
 akcji przez NFI Piast S.A. W dniu dzisiejszym Rada 

Nadzorcza NFI Piast S.A. wyraziła zgodę  sprzeda
Ŝ
 akcji przez Fundusz, a nabywca wpłacił cenę  za Akcje na 

rachunek NFI Piast S.A.
Wydanie akcji Kupującemu  nastąpi w terminie trzech dni po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego kwotą  
ceny sprzeda

Ŝ
y, o której mowa powy

Ŝ
ej poprzez zło

Ŝ
enie dyspozycji przeksięgowania akcji na rachunku w biurze 

maklerskim prowadzącym rejestr papierów warto
ś

ciowych Spółki. 

Brak jest powiązań pomiędzy NFI "PIAST SA" a osobami zarządzającymi i nadzorującymi Fundusz a Nabywcą  akcji 
Spółki.
Zawarcie wy

Ŝ
ej opisanej umowy, której przedmiotem jest sprzeda

Ŝ
 przez Fundusz wszystkich posiadanych akcji 

spółki Fabryka Maszyn rolniczych "Famarol" SA uznano za zawarcie  przez NFI "Piast" SA znaczącej umowy i zbycie 
aktywów o znacznej warto

ś
ci z uwagi na fakt, 

Ŝ
e zbywany przez Fundusz pakiet akcji stanowi 45,6% kapitału 

zakładowego spółki Fabryka Maszyn Rolniczych "Famarol" SA z siedzibą  w Słupsku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 97 .1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa

ź
dziernika 2005 roku w sprawie 

informacji bie
Ŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto

ś
ciowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

209 poz. 1744) 

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PIAST SA

(pełna nazwa emitenta)

12PIAST Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowo
ść

)

Emil ii Plater 28

(ulica) (numer)

630 33 88 630 33 90

(telefon) (fax)

piast@nfipiast.pl nfipiast.com.pl

(e-mail) (www)
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Data Imię  i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2006-06-28 Dawid Sukacz Prezes Zarządu Dawid Sukacz

2006-06-28 Radosław 
Ś

wią tkowski Członek Zarządu Radosław 
Ś

wią tkowski
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