REGULAMIN
WALNYCH ZGROMADZE
BBI DEVELOPMENT NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
SPÓKA AKCYJNA

§1
Regulamin niniejszy okrela zasady przeprowadzania Walnych Zgromadze Akcjonariuszy BBI
Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spó ka Akcyjna.
§2
Obrady Walnych Zgromadze Akcjonariuszy BBI Development NFI SA, w skrócie: WZA, odbywaj si
zgodnie z przepisami: Kodeksu spó ek handlowych, Statutu Spó ki BBI Development NFI SA oraz
niniejszego Regulaminu.
§3
Do kompetencji WZA nale wszystkie sprawy zwi zane z dzia alnoci
kompetencji innych organów Spó ki.

Spó ki, a nie zastrzeone do

§4
1.

2.

3.

Na WZA, o ile to moliwe, powinni by obecni cz onkowie Rady Nadzorczej i Zarz du Spó ki. Bieg y
rewident powinien by obecny na zwyczajnym WZA oraz na nadzwyczajnym WZA, jeeli przedmiotem
obrad maj by sprawy finansowe Spó ki.
Cz onkowie Rady Nadzorczej i Zarz du Spó ki oraz bieg y rewident Spó ki powinni, w granicach
swych kompetencji i w zakresie niezb dnym dla rozstrzygni cia spraw omawianych przez
Zgromadzenie, udziela uczestnikom WZA wyjanie i informacji dotycz cych Spó ki.
Udzielanie przez Zarz d Spó ki odpowiedzi na pytania WZA powinno by dokonywane przy uwzgl dnieniu faktu, e obowi zki informacyjne Spó ka wykonuje w sposób wynikaj cy z przepisów prawa
o publicznym obrocie papierami wartociowymi, a udzielanie szeregu informacji nie moe by dokonywane w sposób inny ni wynikaj cy z tych przepisów.
§5

Obrady WZA otwiera Przewodnicz cy Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, zgodnie
z art. 29.1. Statutu Funduszu.
§6
1.

Niezw ocznie po otwarciu obrad, osoba, która otworzy a obrady WZA, zarz dza i przeprowadza wybór
Przewodnicz cego WZA sporód uczestników WZA.

2.

Kady uczestnik WZA ma prawo kandydowa na przewodnicz cego WZA, jak równie zg osi po jednej
kandydaturze na to stanowisko.

3.

Zg oszony kandydat wpisany zostaje na list kandyduj cych po z oeniu ustnego owiadczenia,
e kandydatur przyjmuje. List kandydatów sporz dza osoba, która otworzy a obrady WZA.
Lista ta, na wniosek osoby, która otworzy a obrady WZA lub uczestnika WZA, zostanie zamkni ta
po przeg osowaniu.

4.

Wyboru Przewodnicz cego WZA dokonuje si w g osowaniu tajnym. Osoba, która otworzy a obrady
WZA, czuwa nad prawid owym przebiegiem g osowania oraz og asza jego wynik.

5.

Przewodnicz cy WZA, po wyborze na t funkcj , zostaje kadorazowo poinformowany o koniecznoci
przestrzegania zasad „Dobrych Praktyk w Spó kach Publicznych 2005”, przyj tych przez Rad
Gie dy Uchwa Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku.

6.

Do obowi zków i uprawnie Przewodnicz cego WZA naley w szczególnoci:
a)
b)
c)
d)
e)

dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porz dkiem przebieg obrad WZA, z poszanowaniem praw
i interesów wszystkich akcjonariuszy;
przeciwdzia anie naduywaniu uprawnie przez uczestników WZA i zapewnienie respektowania
praw akcjonariuszy mniejszociowych;
udzielanie i odbieranie g osu uczestnikowi WZA; w razie sprzeciwu od decyzji o odebraniu g osu
– przys uguje odwo anie do WZA, które rozstrzyga spraw przez g osowanie;
zarz dzanie g osowania i czuwanie nad jego prawid owym przebiegiem;
og aszanie wyników g osowania;
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f)
g)

stwierdzanie podj cia, b d nie podj cia, poszczególnych uchwa oraz ich og aszanie;
podj cie decyzji o kontynuowaniu obrad w innym dniu, b d miejscu, bez konieczno ci dodatkowego og aszania o zaistnia ej zmianie; w razie sprzeciwu od tej decyzji – poddaje si j pod
g osowanie;
h) zarz dzanie krótkich przerw w obradach, nie stanowi cych odroczenia obrad, z zastrzeeniem,
e przerwy te nie mog mie na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw;
i) rozstrzyganie w tpliwo ci regulaminowych.

7.

Przewodnicz cy WZA moe korzysta z pomocy notariusza, prawników oraz innych konsultantów
obecnych na WZA.

8.

Przewodnicz cy WZA nie powinien bez wanych powodów sk ada rezygnacji ze swej funkcji, nie moe
te bez uzasadnionych przyczyn opónia podpisania protoko u WZA.
§7

Bezpo rednio po obj ciu przewodnictwa, Przewodnicz cy WZA informuje uczestników WZA o udziale
w obradach z g osem doradczym innych osób zaproszonych przez organy Spó ki.
§8
Po wykonaniu czynno ci okre lonych w paragrafach poprzedzaj cych, Przewodnicz cy WZA:
a/
b/
c/

stwierdzi prawid owo zwo ania WZA lub stwierdzi, e bez formalnego zwo ania zgromadzili si
wszyscy akcjonariusze i ca y kapita zak adowy jest reprezentowany,
w tym drugim przypadku upewni si , e aden z obecnych uczestników WZA nie wnosi sprzeciwu
co do odbycia WZA bez formalnego zwo ania,
stwierdzi, e WZA jest zdolne do podejmowania uchwa .
§9

1.

Po stwierdzeniu prawid owo ci zwo ania WZA i jego zdolno ci do powzi cia uchwa , Przewodnicz cy
WZA sporz dza i podpisuje list obecno ci uczestników WZA.

2.

Lista obecno ci uczestników WZA zawiera nast puj ce dane:
a/
b/
c/

d/
e/
f/
3.

imi i nazwisko uczestnika WZA, nazw i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono
tosamo danego uczestnika WZA,
informacj , czy uczestnik WZA jest akcjonariuszem, czy pe nomocnikiem akcjonariusza (jeeli
jest pe nomocnikiem – wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego akcjonariusza),
informacj , czy uczestnik WZA dzia a w imieniu w asnym, czy w imieniu reprezentowanych osób
prawnych. Jeeli dzia a w imieniu osoby prawnej – nazw reprezentowanej osoby prawnej i ród o
umocowania do dzia ania w jej imieniu,
ilo akcji, któr dysponuje dany uczestnik WZA,
ilo g osów, która przys uguje uczestnikowi WZA,
podpis uczestnika WZA na li cie obecno ci.

Lista obecno ci, po podpisaniu przez Przewodnicz cego WZA, zostanie udost pniona uczestnikom
WZA na ca y czas trwania obrad.
§ 10

1. WZA moe wybra trzyosobow
postanowieniami.

Komisj

Skrutacyjn . Wybór ten nast pi zgodnie z poniszymi

2. Kady uczestnik WZA ma prawo kandydowa na cz onka Komisji. List
Przewodnicz cy WZA.

kandydatów sporz dza

3. Jeeli uczestnicy WZA zg osili tylko trzech kandydatów na cz onków Komisji Skrutacyjnej, a aden
z obecnych uczestników WZA nie sprzeciwi si , aby oni byli cz onkami Komisji Skrutacyjnej,
zg oszeni kandydaci zostan cz onkami Komisji Skrutacyjnej bez konieczno ci przeprowadzania
formalnego g osowania.
4. Jeeli uczestnicy WZA zg osili tylko trzech kandydatów na cz onków Komisji Skrutacyjnej, lecz wskutek
wniesienia sprzeciwu przeprowadzenie g osowania jest niezb dne, uczestnicy WZA dokonuj wyboru
g osuj c blokowo, tzn. cznie na trzech kandydatów. Odrzucenie przez WZA proponowanego sk adu
powoduje ponowne otwarcie listy kandydatów.
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5. Jeeli uczestnicy WZA zg osili wi cej ni trzech kandydatów na cz onków Komisji Skrutacyjnej,
wówczas dokonuj wyboru g osuj c indywidualnie na kadego z kandydatów. Cz onkami Komisji
Skrutacyjnej zostan ci kandydaci, którzy uzyskali najwi ksz liczb g osów, a przy równej liczbie
g osów zostanie przeprowadzone dodatkowe g osowanie.
6. Wyboru cz onków Komisji Skrutacyjnej dokonuje si w g osowaniu jawnym. Przewodnicz cy WZA
czuwa nad prawid owym przebiegiem g osowania oraz og asza jego wynik.
7. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:
a) nadzorowanie prawid owego przebiegu g osowania,
b) informowanie Przewodnicz cego WZA o wynikach g osowania.
8. Protoko y zawieraj ce wyniki kadego g osowania podpisuj niezw ocznie, po obliczeniu g osów,
wszyscy cz onkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodnicz cy WZA.
§ 11
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Po stwierdzeniu, e WZA jest zdolne do podejmowania uchwa i sporz dzeniu listy obecnoci,
Przewodnicz cy WZA zapozna uczestników WZA z porz dkiem obrad i podda pod g osowanie
uchwa w sprawie porz dku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w danym dniu.
Z zastrzeeniem postanowie ust. 5 poniej, w sprawie porz dku obrad w danym dniu, WZA moe
podj uchwa o:
a/ skreleniu z porz dku obrad poszczególnych spraw,
b/ zmianie kolejnoci rozpatrywania spraw obj tych porz dkiem obrad.
Jeeli ca y kapita zak adowy jest reprezentowany podczas WZA, a aden z uczestników WZA
nie podniós sprzeciwu, moliwe jest rozszerzenie porz dku obrad o nowe sprawy.
Jeeli WZA obraduje bez formalnego zwo ania, kady z obecnych uczestników WZA moe sprzeciwi
si postawieniu poszczególnych spraw na porz dku obrad, powo uj c si na swoje prawo do ich uprzedniego spokojnego rozwaenia.
WZA moe podj uchwa o zdj ciu z porz dku obrad, b d o zaniechaniu rozpatrywania sprawy,
umieszczonej w porz dku obrad na wniosek akcjonariuszy, po uprzednio wyraonej zgodzie przez
wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zg osili taki wniosek, popartej 75% g osów Walnego
Zgromadzenia
Uchwa a o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porz dku obrad moe zapa jedynie
w przypadku, gdy przemawiaj za ni istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien
zosta szczegó owo umotywowany.
§ 12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Sprawy obj te porz dkiem obrad referuj osoby wyznaczone przez organ zwo uj cy WZA.
Po zreferowaniu kadego punktu porz dku obrad, Przewodnicz cy WZA umoliwia uczestnikom
WZA zadawanie pyta dotycz cych referowanego punktu.
Kady uczestnik WZA moe zabiera g os jedynie w sprawach obj tych przyj tym porz dkiem
obrad, które s aktualnie rozpatrywane.
Przewodnicz cy WZA wpisuje zg aszaj cych si do dyskusji na list i udziela g osu w kolejnoci
zg osze.
Po wyczerpaniu si listy wypowiadaj cych si w sprawie obj tej porz dkiem obrad, Przewodnicz cy
WZA udziela g osu dla wyg oszenia repliki.
Przewodnicz cy WZA moe udzieli g osu Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej i Prezesowi
Zarz du Spó ki poza kolejnoci .
Kady uczestnik WZA moe zg osi wniosek w sprawie formalnej. W sprawach formalnych
Przewod-nicz cy WZA udziela g osu poza kolejnoci . Za wnioski w sprawach formalnych uwaa
si
wnioski
co do sposobu obradowania i g osowania, a w szczególnoci co do:
a) odroczenia lub zamkni cia dyskusji,
b) ograniczenia czasu przemówie,
c) sposobu prowadzenia obrad,
d) zarz dzenia krótkiej przerwy w obradach,
e) kolejnoci g osowania wniosków,
f) zamkni cia listy kandydatów przy wyborach.
Zg oszone wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga Przewodnicz cy WZA, a w razie sprzeciwu
co do jego decyzji, zg oszonego przez uczestnika WZA, rozstrzyga g osowanie.
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9. G osowanie nad sprawami formalnymi lub porz dkowymi moe dotyczy tylko kwestii zwi zanych
z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje si pod g osowanie w tym trybie uchwa , które
mog wp yn na wykonanie przez akcjonariuszy ich praw.
10. Kady uczestnik WZA moe przed g osowaniem wyst pi do Przewodnicz cego WZA o ponowne
odczytanie projektu uchwa y, która ma by podj ta. Uchwa a zostaje odczytana przez Przewodnicz cego lub osob przez niego wskazan . Projekty uchwa przygotowuje Zarz d Spó ki maj c na
uwadze konieczno ich jasnego i przejrzystego formu owania.
11. Wnioski prowadz ce do zmiany projektów uchwa musz by zg oszone Przewodnicz cemu WZA.
12. Na  danie uczestnika WZA, przyjmuje si do protoko u jego pisemne o wiadczenie.
§ 13
1.
2.

3.

4.

Uchwa y WZA zapadaj wzgl dn wi kszo ci g osów wanie oddanych, o ile przepisy obowi zuj cego prawa b d postanowienia Statutu nie stanowi inaczej.
Za kadym razem, gdy przepisy prawa lub Statutu Spó ki dla podj cia okre lonej uchwa y wymagaj
spe nienia szczególnych warunków, na przyk ad reprezentowania oznaczonej cz ci kapita u zak adowego, Przewodnicz cy WZA stwierdzi i og osi zdolno WZA do podj cia takiej uchwa y przed
przyst pieniem do g osowania.
Po otrzymaniu wyników g osowania, Przewodnicz cy WZA poda ilo
g osów oddanych za
uchwa , g osów jej przeciwnych oraz g osów wstrzymuj cych si , a nast pnie stwierdzi, czy
uchwa a zosta a przyj ta.
Zg aszaj cym sprzeciw wobec powzi tej uchwa y zapewnia si moliwo zwi z ego uzasadnienia
sprzeciwu.
§ 14

1.
2.
3.
4.

G osowanie na WZA jest jawne.
G osowanie tajne jest obligatoryjne, jeeli odpowiednie przepisy kodeksu spó ek handlowych tak
stanowi .
Na  danie cho by jednego uczestnika WZA, Przewodnicz cy WZA zarz dzi tajne g osowanie,
niezalenie od tego, jaka uchwa a ma by g osowana.
G osowanie odbywa si przy wykorzystaniu systemu komputerowego liczenia g osów.
§ 15

WZA dokonuje wyboru cz onków Rady Nadzorczej w g osowaniu tajnym, wed ug nast puj cych zasad:
1.

Kady uczestnik WZA ma prawo zg osi wniosek o odwo anie jednego lub kilku cz onków Rady.
Wniosek zg asza si ze szczegó owym jego uzasadnieniem, w sposób umoliwiaj cy dokonanie
wiadomego wyboru przez WZA. G osowanie nad odwo aniem kadego z cz onków Rady odbywa
si oddzielnie.
2. Kady uczestnik WZA ma prawo zg osi jednego lub kilku kandydatów na cz onków Rady Nadzorczej.
Zg oszenie powinno zawiera :
a) imi i nazwisko, krótki yciorys kandydata oraz uzasadnienie kandydatury,
b) imi i nazwisko zg aszaj cego oraz, w miar potrzeby, nazwisko akcjonariusza w imieniu którego
dzia a.
3. Nast pnie powinno zosta z oone o wiadczenie kandydata, e wyraa on zgod na kandydowanie.
O wiadczenie takie moe by z oone na pi mie lub ustnie do protoko u. O wiadczenie kandydata
powinno te zawiera informacje o tym, czy spe nia on wymogi dotycz ce Niezalenego Cz onka
Rady, w rozumieniu Statutu Spó ki.
4. List kandydatów na cz onków Rady Nadzorczej prowadzi Przewodnicz cy WZA.
5. Po stwierdzeniu przez Przewodnicz cego WZA, e nikt z uczestników WZA nie zg asza kolejnych
kandydatów na cz onków Rady Nadzorczej, lista kandydatów zostaje zamkni ta. Nie mona zamkn
listy kandydatów, jeeli liczba zg oszonych kandydatów jest mniejsza ni liczba miejsc, jakie maj
by obsadzone.
6. Wybór cz onków Rady Nadzorczej odbywa si poprzez g osowanie na kolejnych zg oszonych
kandydatów.
7. Dla wano ci wyboru danego kandydata na cz onka Rady Nadzorczej, niezb dne jest uzyskanie
przez niego wzgl dnej wi kszo ci g osów wanie oddanych.
8. Cz onkami Rady Nadzorczej zostan ci spo ród kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwi ksz
liczb g osów.
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9. Jeeli dwóch lub wicej kandydatów uzyska tak sam liczb g osów i spowoduje to przekroczenie
liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, Przewodnicz cy WZA zarz dza wybory
uzupe niaj ce, w których prawo uczestnictwa maj tylko ci kandydaci, którzy w pierwszym g osowaniu
uzyskali jednakow liczb g osów.
10. Jeeli liczba zg oszonych kandydatów na cz onków Rady Nadzorczej odpowiada liczbie miejsc,
jakie maj by obsadzone, g osowanie moe odbywa si systemem blokowym tj. na wszystkich
kandydatów jednoczenie, chyba e zosta zg oszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zg oszenia
sprzeciwu, g osowanie odbywa si na zasadach okrelonych powyej.
§ 16
1.

Na wniosek akcjonariuszy przedstawiaj cych co najmniej jedn pi t cz kapita u zak adowego,
wybór cz onków Rady Nadzorczej powinien by przeprowadzony przez najblisze WZA w drodze
g osowania odrbnymi grupami.
2. Osoby reprezentuj ce na Walnym Zgromadzeniu t cz akcji, która przypada z podzia u ogólnej
liczby reprezentowanych akcji przez liczb cz onków Rady Nadzorczej, mog utworzy oddzieln
grup celem wyboru jednego cz onka Rady Nadzorczej, nie bior jednak udzia u w wyborze
pozosta ych cz onków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiedni grup akcjonariuszy, utworzon
zgodnie z ust. 2 powyej, obsadza si w drodze g osowania, w którym uczestnicz akcjonariusze,
których g osy nie zosta y oddane przy wyborze cz onków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze
g osowania oddzielnymi grupami.
§ 17
Z uwzgldnieniem postanowie § 6 ust. 6 lit. h), WZA moe zarz dza przerwy w obradach (odracza
obrady) wikszoci 2/3 g osów. cznie przerwy nie mog trwa d uej ni trzydzieci dni.
§ 18

Po wyczerpaniu porz dku obrad, Przewodnicz cy WZA og asza zamknicie obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
§ 19
1.
2.
3.

Uchwa y WZA s protoko owane przez notariusza pod rygorem ich niewanoci.
W protokole notariusz stwierdza prawid owo zwo ania WZA i jego zdolno do podejmowania
uchwa , tre powzitych uchwa , ilo g osów oddanych za kad uchwa i zg oszone sprzeciwy.
Odpis protoko u Zarz d Spó ki wnosi do ksigi protoko ów.
§ 20

Organ zwo uj cy WZA zapewnia obs ug notarialn i prawn WZA.
§ 21
Wszelkie sprawy dotycz ce obradowania, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem lub przepisami
prawa, rozstrzygaj uczestnicy WZA w drodze g osowania.
§ 22
1.
2.

Wszelkie zmiany i uzupe nienia niniejszego Regulaminu wymagaj dla swojej wanoci uchwa y
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Wszelkie zmiany i uzupe nienia niniejszego Regulaminu obowi zuj pocz wszy od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastpuj cego po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, na którym zosta y
one podjte.

§ 23
Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z chwil powzicia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwa y o jego przyjciu i obowi zuje od nastpnego WZA.
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