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Za cznik 
do Uchwa y nr 8/2007 
Zarz du BBI Development NFI SA 
z dnia 5  kwietnia 2007 roku 

REGULAMIN ZARZ DU 
BBI DEVELOPMENT NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO SPÓ KA AKCYJNA 

(FUNDUSZ) 

DEFINICJE 

 

1. Regulamin : niniejszy Regulamin zarz du BBI Development NFI SA 

2. Fundusz, Spó ka : BBI Development NFI SA 

3. Zarz d : Zarz d Funduszu 

4. Statut : Statut Funduszu 

5. Rada : Rada Nadzorcza Funduszu 

 

§ 1 

 

1. Niniejszy Regulamin okre la zasady oraz tryb dzia ania Zarz du BBI Development NFI SA z 

siedzib  w Warszawie. 

2. Zarz d  Funduszu dzia a w oparciu o obowi zuj ce przepisy prawa, w tym Kodeksu Spó ek 

Handlowych, postanowienia Statutu oraz niniejszego regulaminu. 

3. Do kompetencji Zarz du Funduszu nale y prowadzenie wszelkich spraw Spó ki, za wyj tkiem 
spraw zastrze onych w Statucie, Kodeksie Spó ek Handlowych, ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 
r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z pó n. 

zm.) lub w innych obowi zuj cych przepisach prawa dla pozosta ych organów Funduszu. 

4. Z zastrze eniem ust. 5 poni ej, zgodnie z art. 14 ust. 1 Statutu Funduszu, do sk adania 
o wiadcze  i podpisywania w imieniu Spó ki wymagane jest wspó dzia anie dwóch cz onków 
Zarz du, a w przypadku, gdy Zarz d jest jednoosobowy, Spó ka reprezentowana jest przez 

Prezesa Zarz du. 

5. Je eli zosta a ustanowiona prokura, prokurent sk ada o wiadczenia i podpisuje w imieniu 
Funduszu zawsze cznie z jednym Cz onkiem Zarz du, zgodnie z art. 14 ust 2 Statutu 

Funduszu. Powo anie prokurenta wymaga ka dorazowo zgody wszystkich cz onków Funduszu. 

6. Osoby reprezentuj ce Fundusz, o których mowa w ust. 4 oraz 5 powy ej, mog  udzieli  
pe nomocnictw do sk adania o wiadcze  woli i dokonywania czynno ci faktycznych w imieniu i na 
rzecz Funduszu. 

§ 2 

1. Liczb  cz onków Zarz du, tryb ich powo ania oraz kadencj  okre la Statut Funduszu. 
2. Zarz d dokonuje wewn trznego podzia u pomi dzy siebie okre lonych kategorii obowi zków 

dotycz cych poszczególnych obszarów dzia alno ci Spó ki. 
3. Jeden z cz onków Zarz du winien by  odpowiedzialny za finanse Spó ki. 
4. W przypadku zmian w sk adzie Zarz du, ust puj cy cz onek Zarz du jest zobowi zany do 

protokolarnego przekazania ca o ci prowadzonych przez siebie spraw wraz z wszelkimi 
posiadanymi dokumentami oraz innymi materia ami dotycz cymi Spó ki, zarówno w formie 
materialnej jak równie  elektronicznej, jakie zosta y przez niego sporz dzone lub otrzymane w 

trakcie pe nienia funkcji w Zarz dzie. 
5. Dokumenty oraz inne materia y dotycz ce Spó ki, o których mowa w ust. 4 s  przekazywane 

Prezesowi Zarz du lub innej osobie wskazanej przez Zarz d.  
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§ 3 

 

1. Cz onkowie Zarz du odpowiadaj  za nale yte prowadzenie spraw Funduszu. 

2. Cz onkowie Zarz du wype niaj  swoje obowi zki z najwy sz  staranno ci , uwzgl dniaj c  
profesjonalny charakter prowadzonej dzia alno ci oraz z w a ciwym wykorzystaniem posiadanej 

wiedzy i do wiadczenia, przy zachowaniu pe nej lojalno ci wobec Funduszu. 

3. W przypadku zaistnienia przeszkody w wykonywaniu obowi zków przez cz onka Zarz du, winien 
on niezw ocznie poinformowa  o niemo no ci wykonywania swoich obowi zków Prezesa Zarz du, 
a gdyby to nie by o mo liwe, pozosta ych cz onków Zarz du i / lub Przewodnicz cego Rady (lub 
osob  zast puj c  Przewodnicz cego). W takim przypadku Zarz d winien wyznaczy  innego 

cz onka Zarz du, który b dzie wykonywa  te obowi zki w zast pstwie. 

4. Cz onkowie Zarz du maj  obowi zek niezw ocznie poinformowa  Przewodnicz cego Rady lub 
osob  go zast puj c  o ka dym przypadku konfliktu interesów, a tak e o mo liwo ci powstania 

konfliktu interesów, zaistnia ych w zwi zku z wykonywan  funkcj . 

5. W sprawach powoduj cych sprzeczno ci interesów Spó ki z interesami cz onka Zarz du, jego 
wspó ma onka, krewnych oraz osób, z którymi jest powi zany osobi cie, cz onek Zarz du 
powinien wstrzyma  si  od udzia u w rozstrzyganiu takich spraw i mo e da  zaznaczenia tego w 

protokole. 

6. W umowach pomi dzy Funduszem a cz onkiem Zarz du, jak równie  w sporze z nim, Spó k  

reprezentuje Rada Nadzorcza lub pe nomocnik, powo any uchwa  Walnego Zgromadzenia. 

7. Cz onek Zarz du Funduszu powinien traktowa  posiadane akcje Funduszu jako inwestycj  
d ugoterminow , z uwzgl dnieniem okresu sprawowania swojej funkcji. 

§ 4 

 
 
1. Prezes Zarz du kieruje pracami Zarz du Funduszu oraz koordynuje prac  pozosta ych 

cz onków Zarz du. 

2. W przypadku, gdy Prezes Zarz du nie mo e dzia a , jego funkcj  pe ni wyznaczony przez 

Prezesa cz onek Zarz du. 

 
 

§ 5 

1. Zarz d Funduszu, kieruj c si  interesem Spó ki, okre la strategi  oraz g ówne cele dzia ania 
Funduszu i przedk ada je Radzie, po czym jest odpowiedzialny za ich wdro enie i realizacj . 
Zarz d Funduszu dba o przejrzysto  i efektywno  systemu zarz dzania Spó k  oraz 
prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i zasadami Dobrych Praktyk w Spó kach 
Publicznych 2005, przyj tymi przez Rad  Gie dy Uchwa  Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 

2004 roku. 

2. Zarz d Funduszu regularnie przygotowuje i przedstawia Radzie – wymagane prawem, lub innymi 
regulacjami obowi zuj cymi Fundusz - wyczerpuj ce informacje o wszystkich istotnych sprawach 
dotycz cych dzia alno ci Funduszu oraz o ryzyku zwi zanym z prowadzon  dzia alno ci  
i sposobach zarz dzania tym ryzykiem. 

§ 6 

1. Posiedzenia Zarz du Funduszu odbywaj  si  z cz stotliwo ci  niezb dn  dla prawid owego 

funkcjonowania Spó ki, jednak nie rzadziej ni  raz w miesi cu. 

2. Posiedzenia Zarz du Funduszu zwo uje Prezes Zarz du lub osoba go zast puj c  z 
uwzgl dnieniem postanowie  § 4, z w asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek dowolnego 

cz onka Zarz du. 

3. Ka dy z Cz onków Zarz du indywidualnie, ma prawo do wyst pienia z wnioskiem o 

postawienie poszczególnych spraw na porz dku obrad. 

4. Zawiadomienie o zwo aniu posiedzenia mo e zosta  przekazane Cz onkom Zarz du w dowolnej 
formie pisemnej (pismo dor czone osobi cie, przesy ka listowa, poczta kurierska, fax) lub za 
pomoc  rodków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna). Zawiadomienie powinno 
okre la  termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porz dek obrad. Zawiadomienie powinno 
by  przekazane w sposób i w terminie umo liwiaj cym wszystkim Cz onkom Zarz du wzi cie 

udzia u w posiedzeniu. 

5. Posiedzenie Zarz du mo e si  odby  bez formalnego zwo ania, je eli wszyscy cz onkowie 
Zarz du s  obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Zarz du w tym 
trybie. 
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6. Porz dek obrad Zarz du okre lony w zawiadomieniu o zwo aniu Zarz du nie powinien by  
zmieniany lub uzupe niany w trakcie posiedzenia którego dotyczy, chyba e wszyscy 

cz onkowie Zarz du wyra  zgod  na tak  zmian  lub uzupe nienie. 

7. W posiedzeniach Zarz du Funduszu, z g osem doradczym, mog  bra  udzia  cz onkowie Rady, 
prokurenci, pracownicy Spó ki oraz inne osoby zaproszone przez Zarz d Funduszu. 

§ 7 

1. Zarz d Funduszu podejmuje decyzje w formie uchwa . 

2. Uchwa y Zarz du zapadaj  zwyk  wi kszo ci  g osów.  

3. Uchwa y Zarz du Funduszu mog  zosta  powzi te, je eli wszyscy cz onkowie Zarz du Funduszu 

zostali prawid owo zawiadomieni o terminie posiedzenia. 

4. Cz onek Zarz du Funduszu mo e wzi  udzia  w g osowaniu poszczególnych spraw, okre lonych 
w porz dku obrad posiedzenia, podanym w zawiadomieniu o zwo aniu posiedzenia, za 
po rednictwem rodków bezpo redniego komunikowania si  na odleg o , z zastrze eniem, e 
zosta  powiadomiony o tre ci projektu uchwa y. 

§ 8 

1. Zarz d Funduszu mo e podejmowa  uchwa y, bez odbycia posiedzenia, poprzez pisemne 
g osowanie w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu rodków bezpo redniego 

porozumiewania si  na odleg o . 

2. Przeprowadzenie g osowania w trybach, o których mowa w ust pie 1 powy ej zarz dza Prezes 

Zarz du Funduszu lub osoba go zast puj ca z uwzgl dnieniem § 4. 

3. Uchwa y w trybach wymienionych w ust 1. powy ej mog  by  podejmowane przy zachowaniu 

nast puj cych zasad : 

a) nie mog  dotyczy  spraw g osowanych w trybie tajnym 

b) podj cie uchwa y wymaga przed o enia ka demu z cz onków Zarz du projektu 

uchwa y na pi mie 

c) cz onek Zarz du podpisuje tre  uchwa y zaznaczaj c przy tym czy jest „za”, 

„przeciw” czy „wstrzymuje si ”, jednocze nie zaznaczaj c dat  podpisu. 

d) dat  podj cia uchwa y jest data ostatniego podpisu. 

4. Uchwa y powzi te w trybach okre lonych w ust pie 1 powy ej s  wa ne, je eli wszyscy 
Cz onkowie Zarz du zostali powiadomieni o tre ci projektu uchwa y i nie zg osili sprzeciwu co do 
trybu podj cia uchwa y. Sprzeciw b dzie uznany za skuteczny, je eli zostanie zg oszony osobie 
zarz dzaj cej g osowanie niezw ocznie, lecz nie pó niej ni  nast pnego dnia roboczego po dniu 
zarz dzenia g osowania nad dan  uchwa . 

§ 9 

1. Zarz d g osuje nad uchwa ami w trybie jawnym. Ka dy z Cz onków Zarz du Funduszu jest 

uprawniony do zg oszenia wniosku o przeprowadzenie g osowania tajnego w danej sprawie. 

2. G osowania tajne przeprowadza si  za pomoc  kart do g osowania. Karty do g osowania tajnego s  
opatrzone piecz ci  firmow  Funduszu oraz zawieraj  informacj  o sposobie wykonywania 
prawa g osu (za, przeciw, wstrzymuj  si ). Wykonanie prawa g osu odbywa si  poprzez wpisanie 
znaku „x” w odpowiednie pole przy informacji o sposobie wykonywania prawa g osu. 
G osowanie tajne nie jest dopuszczalne w przypadku pisemnego g osowania w trybie 
obiegowym lub g osowania przy wykorzystaniu rodków bezpo redniego porozumiewania si  
na odleg o . 

§ 10 

1. Uchwa y Zarz du s  protoko owane. Protoko y sporz dza si  stosownie do postanowie  
art. 376 ksh. Uchwa y podejmowane przez Zarz d powinny by  oznaczone dat  oraz numerem 

wg kolejno ci ich podejmowania, a tak e zwi z ym okre leniem ich przedmiotu. 

2. Protokó  winien zawiera  dat  i miejsce odbycia posiedzenia, list  obecnych cz onków  
Zarz du, porz dek obrad, wyniki g osowania nad poszczególnymi punktami, tre  uchwa  oraz 

zg oszone zdania odr bne. 

3. Protoko y oraz uchwa y podpisuj  wszyscy cz onkowie obecni na posiedzeniu. 

4. W wypadku przeprowadzenia g osowania w trybie okre lonym w § 8 ust 1, uchwa  podpisuj  
wszyscy cz onkowie Zarz du, którzy bior  udzia  w g osowaniu.  

5. Z g osowania przy wykorzystaniu rodków bezpo redniego porozumiewania si  na odleg o  
sporz dza si  protokó , podpisywany przez osob  zarz dzaj ca g osowanie oraz protokolanta. 
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Protokó  winien zawiera  wzmiank  o wykorzystanym rodku bezpo redniego porozumiewania 
si  na odleg o . 

§ 11 

Wszelkie sprawy dotycz ce trybu dzia ania Zarz du, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, 
Statutem Funduszu czy przepisami prawa, rozstrzygaj  cz onkowie Zarz du w drodze g osowania. 

§ 12 

Wszelkie zmiany i uzupe nienia niniejszego Regulaminu wymagaj  dla swojej wa no ci uchwa y 
Zarz du Funduszu oraz zatwierdzenia przez Rad . 

§ 13 

Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z chwil  powzi cia przez Zarz d Funduszu uchwa y o jego 
przyj ciu oraz po zatwierdzeniu go przez Rad  Nadzorcz  Funduszu, stosowanie do postanowie  
art. 13 ust. 2 Statutu Funduszu. 

     
Rados aw wi tkowski      Piotr Litwi ski 
Cz onek Zarz du      Cz onek Zarz du 


