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Temat : Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego. 
 
Na podstawie § 29 pkt. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd BBI 
Development NFI S.A., w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2010 roku uchwały Rady Nadzorczej 
GPW nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, podaje do publicznej wiadomości oświadczenie o 
stosowaniu zasad zawartych w znowelizowanym zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. 
 
Zarząd BBI Development NFI S.A. deklaruje przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego zawartych w 
znowelizowanym w/w uchwałą Rady Giełdy zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, z 
następującymi zastrzeżeniami: 
 
1. w stosunku do zasady I, 1 Dobrych Praktyk, tj.:  
 
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 
tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji.  Korzystając w jak 
najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności: 

• prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym 
serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/; 

• zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również 
nowoczesne metody komunikacji internetowej; 

• umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej. 

 
Emitent dokłada starań, aby wymiana informacji z inwestorami i akcjonariuszami odbywała się przy 
zastosowaniu nowoczesnych technologii w tym najnowszych środków porozumiewania się na odległość. 
Przykładem takich działań jest np. korzystanie z internetowych systemów do obsługi konferencji prasowych 
czy spotkań z inwestorami. Niemniej w zakresie kompozycji strony internetowej Emitent korzysta ze 
sprawdzonych i jednolitych schematów wypracowanych specjalnie dla spółek portfelowych spółki BB 
Investment sp. z o.o., które dzięki wypracowanym i znanym akcjonariuszom standardom są dla nich 
dostatecznie czytelne i rozpoznawalne. Obecnie Emitent nie wzoruje swych serwisów internetowych na 
modelowym serwisie relacji inwestorskich. Rozwiązanie takie będzie rozważane przez Zarząd Emitenta przy 
okazji kolejnej istotnej zmiany kompozycji strony internetowej.  
 
W odniesieniu do najbliższych walnych zgromadzeń Zarząd Emitenta nie planuje ich transmisji z 
wykorzystaniem sieci Internet. W ocenie Zarządu Emitenta transmisje internetowe walnych zgromadzeń 
wciąż budzą liczne wątpliwości natury organizacyjno-technicznej (np. szybkość i jakość dostępnych łączy – 
wpływająca na opóźnienie transmisji), ale także prawnej (wykonywanie niektórych uprawnień akcjonariuszy 
drogą elektroniczną). Nie bez znaczenia jest także istotny koszt organizacji internetowej transmisji walnych 
zgromadzeń (konieczność zaangażowania specjalistycznych podmiotów zajmujących się techniczną 
organizacją takich transmisji), który obciążać będzie budżet Emitenta. Nadto tego rodzaju transmisje nie są 



jeszcze w dostateczny sposób upowszechnione wśród emitentów GPW i w ocenie Zarządu w interesie 
Emitenta leży zapoznanie się w pierwszej kolejności z doświadczeniami innych Emitentów, którzy z uwagi na 
większe możliwości i środki podejmują pierwsze próby transmisji internetowych.      
 
2.  w odniesieniu do zasady I, 5 Dobrych Praktyk, tj.: 
 
Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w 
szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i 
zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających 
spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania 
odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), 
uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). 
 
W związku z przeprowadzoną w maju br. fuzją z Juvenes Sp. z o.o. oraz niedawnymi zmianami w składzie 
organów Spółki, Emitent jest obecnie w trakcie tworzenia optymalnej polityki wynagrodzeń obejmującej 
kadrę połączonych podmiotów. Zamiarem Emitenta jest, aby polityka ta uwzględniała w szerokim stopniu 
zalecenie Komisji Europejskiej.  

 
3. w odniesieniu do zasady I, 9 Dobrych Praktyk, tj.: 
 
GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet 
i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób 
kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej. 
 
Emitent nie prowadzi żadnej polityki kadrowej opierającej się o uprzywilejowanie płci i nie ogranicza udziału 
przedstawicieli żadnej płci w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. Decyzja w zakresie obsady organów 
Emitenta należy do akcjonariuszy Emitenta, którzy dokonując zmian w składzie tych organów winni kierować 
się kompetencjami, doświadczeniem i umiejętnościami kandydatów, nie zaś ich płcią. Pomimo, że obecnie w 
organach Emitenta nie ma przedstawiciela płci żeńskiej, to w przeszłości kobiety pełniły funkcję członków 
Rady Nadzorczej.  
 
4. w stosunku do zasady II, 1 pkt. 11 Dobrych Praktyk, tj. 
 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez 
przepisy prawa: powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej informacje o 
powiązaniu członka rady nadzorczej z akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Emitent deklaruje jej przestrzeganie, wskazując jednak, że zgodnie z brzmieniem zasady informacje o 
powiązaniu zamieszczane będą na podstawie oświadczeń członków Rady Nadzorczej. Tym samym Emitent 
przestrzega w/w zasady. 
 
5. w odniesieniu do zasady II, 1 pkt. 7 Dobrych Praktyk, tj.: 
 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez 
przepisy prawa: pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w 
trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. 
 
Zasada w pewnej swej części nie jest i nie będzie stosowana przez Emitenta. 
 
Zgodnie z brzmieniem art. 428 §§ 6-7 w zw. z art. 4023 § 1 pkt 3) KSH, Zarząd obowiązany jest do 
zamieszczania na stronie internetowej, jako dokumentacji dla walnego zgromadzenia, odpowiedzi Zarządu 
udzielonych na pytania akcjonariuszy poza walnym zgromadzeniem, w trybie określonym w art. 428 §§ 6-7 
KSH. Ponadto zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 12 i 13 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji 
bieżących i okresowych (…) z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) Emitent jest także 
zobowiązany do przekazywania – w formie raportu bieżącego – informacji udzielonych akcjonariuszowi poza 
walnym zgromadzeniem (stosownie do art. 428 § 5 lub 6 KSH), a także informacji udzielonych 
akcjonariuszowi zgodnie z art. 429 KSH (informacje udzielone w wykonaniu zobowiązania sądu). Emitent 
będzie przestrzegał komentowanej zasady jedynie w zakresie, jaki wynika z brzmienia w/w przepisów prawa. 
Oznacza to w szczególności, że Emitent nie będzie publikował na stronie internetowej pytań zadawanych w 



trakcie walnego zgromadzenia oraz odpowiedzi na te pytania udzielanych na walnym zgromadzeniu. 
Publikacji będą jednak podlegały co do zasady odpowiedzi na pytania (zadawane zarówno w trakcie, jak i 
poza walnym zgromadzeniem), które udzielane będą akcjonariuszom poza walnymi zgromadzeniami.   
 
Powyższe stanowisko Zarząd uzasadnia tym, że w toku walnych zgromadzeń zadawana jest bardzo duża 
ilość pytań, często mało istotnych, zaś nie wszystkie wypowiedzi i pytania wymagają zgodnie z prawem 
protokołowania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach zgromadzeń decyduje ich 
przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami 
akcjonariuszy. Przekazywanie wszystkich zapytań w trybie wskazanym w zasadzie stanowiłoby nadmierną 
uciążliwość dla Spółki. Akcjonariusze mają możliwość udziału w walnych zgromadzeniach oraz zadawania w 
ich toku pytań i uzyskiwania odpowiedzi. To uprawnienie zdaniem Zarządu Emitenta w wystarczający 
sposób zapewnienia akcjonariuszom dostęp do odpowiedzi na istotne dla Emitenta pytania. 
 

 
6. w odniesieniu do zasady II, 2 Dobrych Praktyk, tj. 
 
Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w 
zakresie wskazanym w części II. pkt 1. 
 
Emitent zapewnia prowadzenie strony internetowej w języku angielskim i dokłada starań, aby informacje 
najistotniejsze dla Emitenta były tłumaczone, niemniej nie wszystkie dokumenty określone w zasadzie II, 1 
są dostępne w języku angielskim. 
 
 
 
 
 

 
Podstawa prawna: Regulamin GPW § 29 ust. 3 
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