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Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią
_________________.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz art. 32 ust. 1 Statutu Funduszu, po otwarciu obrad
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
„PIAST” Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu
opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 191 (2283) z dnia 30 września 2005 roku,
pod poz. 11242.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Przedłożenie uchwały w przedmiocie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest związane z
uprawnieniami akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie modyfikacji porządku obrad Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowanego przez Zarząd Funduszu.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu NFI ”PIAST” SA na temat działalności Spółki
w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku

oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spó łek handlowych oraz art. 30.1 lit. a) Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu NFI „PIAST” SA na temat działalności Spółki w okresie objętym
raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz zasad sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
zatwierdza sprawozdanie Zarządu NFI „PIAST” SA na temat działalności Spółki w okresie objętym
raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz zasad sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym.
Z uwagi na powyższe, przygotowany został projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
NFI „PIAST” SA z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej NFI „PIAST” SA w 2004 roku

oraz
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2004,

sprawozdania Zarządu NFI „PIAST” SA na temat działalności Spółki
w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku

oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
i

wniosku Zarządu NFI „PIAST” SA dot. pokrycia zrealizowanej straty netto
z działalności Funduszu w 2004 roku

Działając w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.3 lit.c) Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NFI "PIAST" SA w 2004 roku oraz
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2004,
sprawozdania Zarządu NFI „PIAST” SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym
od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
i wniosku Zarządu NFI „PIAST” SA dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2004
roku z kapitału zapasowego Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna zatwierdza
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NFI "PIAST" SA w 2004 roku oraz sprawozdanie Rady
Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2004, sprawozdania Zarządu NFI
„PIAST” SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia
2004 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu NFI „PIAST”
SA dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w roku 2004, w wysokości 5.535 tys. zł
(słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Funduszu.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zgodnie z art. 382 § 3 ksh, Rada Nadzorcza spółki akcyjnej obowiązana jest dokonać oceny sprawozdania
finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki
w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, oraz przedstawić Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie pisemne z wyników tej oceny. W praktyce przyj ęto sporzą-
dzanie przez Radę Nadzorczą także sprawozdania z działalności tego organu w ubiegłym roku obrotowym.
W związku z powyższym, Zarząd Funduszu przygotował projekt uchwały dotyczącej przyjęcia przez
WZA sprawozdań Rady Nadzorczej.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2004

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 pkt a) Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2004, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2004, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

30.495 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 wykazujący stratę netto

w kwocie 5.627 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 wykazujące

zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.627 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia
siedem tysięcy złotych) ,

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 wykazujący wzrost
stanu środków pieniężnych o kwotę 2.115 tys. zł (słownie: dwa miliony sto piętnaście tysięcy złotych),

6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.2004 r. w kwocie 17.437 tys. zł (słownie:
siedemnaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),

7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia by ło rozpatrzenie
i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy. Z uwagi
na powyższe, przygotowany został projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Funduszu za rok obrotowy 2004.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie pokrycia zrealizowanej straty netto
z działalności Funduszu w 2004 roku

W związku z odnotowaniem przez NFI „PIAST” SA za rok 2004 straty netto w wysokości 5.627 tys.
złotych (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), na którą składa się
zrealizowana strata netto w wysokości 5.535 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści pięć
tysięcy złotych) oraz niezrealizowana strata netto w wysokości 92 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa
tysiące złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST”
Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 pkt
b) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
postanawia pokryć zrealizowaną stratę netto z działalności Funduszu w roku 2004
w wysokości 5.535 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) z kapitału
zapasowego Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Art. 395 § 2 pkt 2 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
było podjęcie decyzji, co do podziału zysku spółki za ubiegły rok obrotowy



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Millerowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Funduszu

w 2004 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 pkt c) Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
udziela Panu Piotrowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
Funduszu w roku obrotowym 2004.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji,
co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki, stąd Zarząd Funduszu przygotował wyżej
przedstawiony projekt uchwały.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Funduszu
z wykonania obowiązków w 2004 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 pkt c) Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
udziela:

1. Panu Jerzemu Małysce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2004;

2. Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2004;

3. Panu Krzysztofowi Trębaczkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka
Rady Nadzorczej Funduszu w roku obrotowym 2004;

4. Panu Markowi Chłopkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2004, tj. od dnia 1 stycznia
do dnia 22 października 2004 r.;

5. Panu Leszkowi Drogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2004, tj. od dnia 1 stycznia
do dnia 22 października 2004 r.;

6. Panu Piotrowi Rodkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2004, tj. od dnia
1 stycznia do dnia 22 października 2004 r.;

7. Panu Zbigniewowi Rucińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2004, tj. od dnia
1 stycznia do dnia 22 października 2004 r.;

8. Panu Leslie Carver absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2004, tj. od dnia 22
października do dnia 31 grudnia 2004 roku;

9. Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka
Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2004, tj.
od dnia 22 października do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji,
co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki, stąd Zarząd Funduszu przygotował wyżej
przedstawiony projekt uchwały.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:

§ 1
Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania funkcji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w
następujących wysokościach:

Przewodniczący Rady Nadzorczej 3500 złotych

Sekretarz Rady Nadzorczej 3000 złotych;

Członek Rady Nadzorczej 2500 złotych.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
„PIAST” S.A. z dnia 20 sierpnia 1997 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania cz łonków Rady
Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 listopada 2005 roku.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Stosownie do postanowień art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzeniu Akcjonariuszy
przysługuje kompetencja do ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 8 § 5 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 8 § 5 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu
zniesienia ograniczeń inwestycyjnych Funduszu. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt
uchwały.

Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 2 Statutu Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 8 § 7 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 8 § 7 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu
umożliwienia realizowania zamierzeń inwestycyjnych. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy
projekt uchwały.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 2 Statutu Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 8 § 8 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 8 § 8 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu
umożliwienia realizowania zamierzeń inwestycyjnych. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy
projekt uchwały

Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 8 § 9 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 8 § 9 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu
umożliwienia realizowania zamierzeń inwestycyjnych. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy
projekt uchwały



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 8 § 10 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 8 § 10 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu
umożliwienia realizowania zamierzeń inwestycyjnych. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy
projekt uchwały.

Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 8 § 11 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 8 § 11 stanowi konsekwencję zniesienia ograniczeń inwestycyjnych
Funduszu określonych w art. 8 § 5 oraz art. 8 § 7-10 Statutu Funduszu.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 11 § 5 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 11 § 5 jest konsekwencją zniesienia ograniczeń inwestycyjnych
Funduszu, określonych w art. 8 § 10 Statutu.

Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 12 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 12 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu
umożliwienia realizowania zamierzeń inwestycyjnych. W związku z tym Zarząd przygotował powyższy
projekt uchwały.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka
Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki
uchwala, co następuje:

§ 1

Artykuł 15 § 2 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 15 § 2 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu.
W związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 17 § 3 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”
Zmiana Statutu w zakresie art. 17 § 3 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu. W
związku z tym zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1

Artykuł 21 § 2 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać
posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej
lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień
przypadający nie później niż przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zwołania”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 21 § 2 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu
usprawnienia pracy Rady. W związku z tym zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1

Artykuł 22 § 1 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
”Z zastrzeżeniem art. 22.3. i 22.4. dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne
zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone listem poleconym na adres wskazany przez członka
Rady Nadzorczej lub w inny sposób, na który członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę, co najmniej na 3
(trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie
Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 22 § 1 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu
usprawnienia działania Rady Nadzorczej. W związku z tym zarząd przygotował powyższy projekt
uchwały.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 24 § 3 pkt i) Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 24 § 3 pkt i) zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu.
W związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 24 § 4 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 24 § 4 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu. W
związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 24 § 5 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 24 § 5 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu. W
związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.

Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1

Artykuł 29 Statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:
„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy
reprezentujących, co najmniej 20% kapitału zakładowego Funduszu”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”
Zmiana Statutu w zakresie art. 29 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu. W związku
z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki uchwala, co
następuje:

§ 1

Skreśla się artykuł 30 § 4 Statutu Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki prawne od chwili zarejestrowania przez
właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu objętej jej treścią.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiana Statutu w zakresie art. 30 § 4 zaproponowana została przez Radę Nadzorczą Funduszu. W
związku z tym Zarząd przygotował powyższy projekt uchwały.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu NFI PIAST SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka
Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się jednolity tekst Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” SA, uwzględniający zmiany
dokonane uchwałami nr [_________] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października
2005r., w poniższym brzmieniu:

STATUT FUNDUSZU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ..................................................................................................................

Artykuł 1

Fundusz działa pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny „PIAST” Spółka Akcyjna. Fundusz może
używać skrótu firmy NFI „PIAST” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. .......................

Artykuł 2

Siedzibą Funduszu jest m. st. Warszawa. ...................................................................................................

Artykuł 3

Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa. ..............................................................................................

Artykuł 4

Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach
inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.), Kodeksu spółek handlowych,
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 49,
poz. 447, z późn. zm.) oraz innych stosownych przepisów prawa. ................................ ............................

Artykuł 5

5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. .........................................

5.2. Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. ..,........

Artykuł 6

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. ...............................................................................................

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU ...........................................................................................

Artykuł 7

Przedmiotem działalności Funduszu jest: ....................................................................... ............................
1. nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, ............................................
2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji spółek, .....................................................................................
3. nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2, .......
4. wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, ................................................
5. rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, ..................................
6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom, .................................................................................



7. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, ....................................................
8. obrót wierzytelnościami, .........................................................................................................................
9. zaciąganie kredytów i pożyczek dla celów Funduszu. ...........................................................................

Artykuł 8

Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: ................

8.1. Skreślony. .............................................................................................................................................
8.2. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych, oraz innych podmiotach,
w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu. .............. .............................
8.3. Skreślony. .............................................................................................................................................
8.4. Skreślony. .............................................................................................................................................
8.5. Skreślony. ..............................................................................................................................................
8.6. Skreślony. .............................................................................................................................................
8.6. a) Skreślony. ...............................................................................................................................................
8.7. Skreślony. .............................................................................................................................................
8.8. Skreślony. .............................................................................................................................................
8.9. Skreślony. ..............................................................................................................................................
8.10. Skreślony. ...........................................................................................................................................

8.11. Skreślony. ...........................................................................................................................................

III.  KAPITAŁ FUNDUSZU............................................................................................................................

Artykuł 9

9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.284.353,20 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt cztery
tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 22.843.532 (dwadzieścia dwa
miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A od
numeru 00000001 do numeru 22.843.532 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda..........
9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi. ...........
9.3. Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela. ...........................................................

Artykuł 10
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§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 17, poz. 209 z późn. zm.) do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu spółki
akcyjnej, należy dołączyć tekst jednolity takiego statutu.



Uchwała Nr ___ /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Funduszu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „PIAST” Spółka
Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

1. § 6 ust. 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
„PIAST” Spółka Akcyjna, przyjętego Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
funduszu z dnia 22 października 2004 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Przewodniczący WZA, po wyborze na tę funkcje, zostaje każdorazowo poinformowany o konieczności
przestrzegania zasad „Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005”, przyjętych przez Radę Giełdy
Uchwałą Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku”.

2. § 11 ust. 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
„PIAST” Spółka Akcyjna, przyjętego Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
funduszu z dnia 22 października 2004 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„WZA może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy
umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez
wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego
Zgromadzenia.”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego walnego
zgromadzenia.

****
Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005”

Zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST
S.A. opisane w powyższej uchwale mają na celu implementowanie zasad „Dobrych praktyk w spó łkach
publicznych 2005”.


