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Treść  raportu:

Zarząd BBI Development NFI S.A., działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, w związku z nowelizacją 
przepisów Kodeksu spółek handlowych z dnia 5 grudnia 2008 roku, która weszła w życie 3 sierpnia 2009 roku 
oraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 listopada 2009 roku, dokonuje 
aktualizacji oświadczenia zawartego w raporcie bieżącym nr 3/2008 z dnia 9 stycznia 2008 roku i deklaruje 
przestrzeganie przez Emitenta zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (dalej: 
Dobre Praktyki), z następującymi zastrzeżeniami:

- w odniesieniu do zasady  części II pkt.  2 - Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku 
angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Emitent deklaruje, że tłumaczone na język 
angielski będą najistotniejsze dla akcjonariuszy informacje, niemniej nie widzi potrzeby tłumaczenia wszystkich 
informacji okreś lonych w zasadzie części II pkt. 1. Akcje Emitenta notowane są jedynie na rynku polskim, a  
akcjonariusze Emitenta reprezentujący zasadniczą część jego kapitału posługują się w dostatecznym stopniu 
językiem polskim. Brak tłumaczenia wszystkich informacji na język angielski nie wpłynie zdaniem Zarządu na 
ograniczenie uprawnień akcjonariuszy w ich dostępie do informacji. 

- w odniesieniu do zasady części II, pkt. 1, ppkt. 7: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza 
na niej: pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego 
zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania." Emitent deklaruje jej przestrzeganie wyłącznie w 
takim zakresie, w jakim jest do tego obowiązany na mocy art. 428 § 7 w zw. z art. 4023 § 1 pkt. 3) Kodeksu spółek 
handlowych, a zatem tylko w zakresie zobowiązania do zamieszczania na stronie internetowej, jako dokumentacji 
dla walnego zgromadzenia, odpowiedzi Zarządu udzielonych na pytania akcjonariuszy zadawane poza walnym 
zgromadzeniem. Zarząd uzasadnia powyższe okolicznością, 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 zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi w toku walnych zgromadzeń. To zdaniem Zarządu 
Emitenta jest wystarczający sposób zapewnienia akcjonariuszom uzyskania odpowiedzi na istotne dla Emitenta 
pytania.
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