
Uchwała Nr 1/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1. statutu 

Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu 

Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczaj-

nego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 240.217.278 - akcje te stanowią 45,92 % 

kapitału zakładowego.  

 Łączna liczba ważnych głosów: 240.217.278 w tym  

240.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 

  

 

Uchwała Nr 2/2012 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Działając na podstawie § 9 ust. 6 regulaminu walnych zgromadzeń Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. posta-

nawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,  
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3. Sporządzenie listy obecności,  

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał, 

5. Przyjęcie porządku obrad, 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 

roku obrotowym 2011; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2011; sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2011; skonsolidowanego spra-

wozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. za rok 

obrotowy 2011; wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obroto-

wy 2011; 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 

2011, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań za-

rządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011 oraz 

jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obroto-

wy 2011, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 

rok obrotowy 2011; b) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej i jej komi-

tetów; c) ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem 

w Spółce; d) ocenę pracy rady nadzorczej; e) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki; 

8. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad pokrycia straty za rok obrotowy 

2011; 

9. Przedstawienie rekomendacji rady nadzorczej, co do udzielenia członkom Za-

rządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2011; 

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 

a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obro-

towym 2011; 

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2011; 

c. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2011; 
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d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ka-

pitałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2011; 

e. przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2011 obejmującego: a) 

sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań zarządu z działalno-

ści Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011 oraz jednost-

kowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

2011, a także z oceny wniosku zarządu, co do pokrycia straty Spółki za 

rok obrotowy 2011; b) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej i jej 

komitetów; c) ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządza-

nia ryzykiem w Spółce, d) ocenę pracy rady nadzorczej, e) zwięzłą ocenę 

sytuacji Spółki; 

f. pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2011; 

g. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2011; 

h. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011; 

i. zmiany Artykułu 7 Statutu Spółki; 

j. zmiany Programu Emisji Obligacji i przyjęcia tekstu jednolitego uchwa-

ły Nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 paź-

dziernika 2006 roku w sprawie Programu Emisji Obligacji. 

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 260.217.278 - akcje te stanowią 

49,75 % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym: 

260.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw”  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 
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Uchwała Nr 3/2012 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 
z dnia 23 października 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obroto-

wym 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 

oraz art. 27.1. lit. a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalno-

ści Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Deve-

lopment Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawoz-

danie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 260.217.278 - akcje te stanowią 

49,75  % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym  

260.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 

  

 
Uchwała Nr 4/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 

oraz art. 27.1. pkt a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania fi-

nansowego Spółki za rok obrotowy 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Deve-
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lopment Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zatwierdza jednost-

kowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, na które składają się 

m.in.:  

1) Informacje ogólne, 

2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., 

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 250.528 tys. zł,  

3) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r., 

wykazujący stratę netto w wysokości 5.049 tys. zł,  

4) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 

grudnia 2011 roku, wykazujące ujemną sumę dochodów w kwocie 5.049 tys. zł, 

5) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 grudnia 2011 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału 

własnego o kwotę 5.157 tys. zł,  

6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 

grudnia 2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

2.651 tys. zł,  

7) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, 

8) dodatkowe noty i objaśnienia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 260.217.278 - akcje te stanowią 

49,75  % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym  

260.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 
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Uchwała Nr 5/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI 

Development NFI S.A. w roku obrotowym 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 27.1 lit. a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2011 Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego 

Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2011. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 260.217.278 - akcje te stanowią 

49,75 % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym  

260.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 

  

 

Uchwała Nr 6/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2011. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 27.1 pkt a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finan-

sowego Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2011 Zwy-
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czajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjne-

go Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapi-

tałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2011, na które składają się: 

1) informacja ogólna, 

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 

grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 494.936 

tys. zł, 

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony do 

31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości 16.316 tys. zł., 

4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 grudnia 2011 roku, wykazujące sumę dochodów całkowitych w 

kwocie 16.316 tys. zł, 

5) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 

miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu 

kapitałów własnych o kwotę 16.618 tys. zł, 

6) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 grudnia 2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 5.147 tys. zł, 

7) informacja dodatkowa, 

8) dodatkowe noty i objaśnienia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 260.217.278 - akcje te stanowią 

49,75  % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym  

260.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 
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Uchwała Nr 7/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2011 obejmującego: a) 

sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i 

Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011 oraz jednostkowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także z oceny wniosku Zarządu w 

przedmiocie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2011; b) sprawozdanie z dzia-

łalności rady nadzorczej i jej komitetów; c) ocenę systemu kontroli wewnętrznej i sys-

temu zarządzania ryzykiem w Spółce, d) ocenę pracy rady nadzorczej, e) zwięzłą ocenę 

sytuacji Spółki 

 

Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 

na podstawie art. 21.2. lit. c) i d) statutu Spółki, a także w wykonaniu zasad Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na GPW (III, ust. 1, pkt. 1) Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka 

Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2011, 

obejmującym: 

a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności 

Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011 oraz jednostkowego i 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także z 

oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok 

obrotowy 2011; 

b) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej i jej komitetów; 

c) ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce;  

d) ocenę pracy rady nadzorczej; 

e) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. 

postanawia przyjąć sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2011. 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 260.217.278 - akcje te stanowią 

49,75  % kapitału zakładowego.  
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Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym  

260.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 

  

 

Uchwała Nr 8/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2011 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. 

pkt b) statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia 

straty netto za rok obrotowy 2011, sprawozdaniem rady nadzorczej, o którym mowa w 

uchwale Nr 7/2012 powyżej, oraz zasadami pokrycia straty przedstawionymi Zwy-

czajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Deve-

lopment Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia dokonać 

pokrycia straty Spółki w kwocie netto 5.049,00 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 260.217.278 - akcje te stanowią 

49,75 % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym  

260.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 
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Uchwała Nr 9/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Litwińskiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2011  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Na-

rodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Litwiń-

skiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w 

okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 260.217.278 - akcje te stanowią 

49,75  % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym  

260.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

  

 

Uchwała Nr 10/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Skotnickiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 27.1. pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Na-

rodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela Panu Michałowi Skot-
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nickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu Spółki 

w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 252.877.644 - akcje te stanowią 

48,34  % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 252.877.644 w tym  

252.877.644 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

  

 

Uchwała Nr 11/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowackiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 27.1. pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Na-

rodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela Panu Pawłowi Nowac-

kiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w 

okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 260.217.278 - akcje te stanowią 

49,75 % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym 

260.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  
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0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

 

Uchwała Nr 12/2012 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 
z dnia 23 października 2012 roku 

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Piotrowi Szczepańskiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2011  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 27.1. pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Na-

rodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela Panu Rafałowi Piotro-

wi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka za-

rządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 245.780.316 - akcje te stanowią 

46,99  % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 245.780.316 w tym  

245.780.316 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

 

 

Uchwała Nr 13/2012 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Janowi Tyszkiewiczowi absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2011  
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Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 27.1. pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Na-

rodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Ja-

nowi Tyszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka 

zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 245.780.316 - akcje te stanowią 

46,99 % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 245.780.316 w tym 

245.780.316 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

 

Uchwała Nr 14/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Lorkowi absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 

2011 

 

 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development 

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela Panu Rafałowi Lor-

kowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej 

Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 260.217.278  - akcje te stanowią 

49,75  % kapitału zakładowego.  



 14

Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym  

260.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

  

 

Uchwała Nr 15/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Głowackiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 

2011 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Na-

rodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela Panu Włodzimierzowi 

Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nad-

zorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 260.217.278 - akcje te stanowią 

49,75  % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym  

260.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 
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Uchwała Nr 16/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kurzyńskiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 

2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Na-

rodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela Panu Michałowi Ku-

rzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nad-

zorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 260.217.278 - akcje te stanowią 

49,75  % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym  

260.217.278  głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

  

 

 

Uchwała Nr 17/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie udzielenia Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 

2011  
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Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Na-

rodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela Panu Janowi Emery-

kowi Rościszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka 

rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 

2011.   

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 260.217.278 - akcje te stanowią 

49,75  % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym 

260.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

  

 

 

Uchwała Nr 18/2012 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 
z dnia 23 października 2012 roku 

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Turno absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 

2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Na-

rodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela Panu Pawłowi Turno 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w 

okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.  

§ 2 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 260.217.278 - akcje te stanowią 

49,75  % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym  

260.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

  

 

Uchwała Nr 19/2012 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 
z dnia 23 października 2012 roku 

w sprawie udzielenia Panu Ewarystowi Zagajewskiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 

2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Na-

rodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna udziela Panu Ewarystowi Za-

gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nad-

zorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2011.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 260.217.278 - akcje te stanowią 

49,75  % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym  

260.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 
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Uchwała Nr 20/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie zmiany Artykułu 7 Statutu Spółki 

 

Na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na 

podstawie Artykułu 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna dokonuje 

zmiany Artykułu 7 Statutu Spółki w ten sposób, że: 

a) dotychczasowa treść Artykułu 7 zostaje oznaczona jako ust. 1; 

b) po dotychczasowej treści Artykułu 7 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: Istotna 

zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, je-

żeli uchwała podjęta zostanie przy zachowaniu wymogów określonych w art. 

417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 260.217.278 - akcje te stanowią 

49,75  % kapitału zakładowego. 

Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym  

260.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 
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Uchwała Nr 21/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 23 października 2012 roku 
w sprawie zmiany Programu Emisji Obligacji i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały 

Nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2006 roku 

w sprawie Programu Emisji Obligacji 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach 

(Dz. U. 2001, Nr 120, poz. 1300 ze zm.), a także na podstawie Artykułu 27 ust. 2 lit. 

b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany uchwały Nad-

zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3/2006 z dnia 31 października 2006 roku w 

sprawie Programu Emisji Obligacji (zmienionej poprzednio uchwałami walnego 

zgromadzenia nr 31/2007 z dnia 2 lipca 2007 roku oraz nr 27/2010 z 27 października 

2010), w ten sposób, że dotychczasową treść § 6 oznacza się jako ust. 1, a po nim do-

daje się ust. 2 w brzmieniu: 

(§ 6 ust.2) „Zarząd jest w szczególności upoważniony do podjęcia decyzji, czy 

emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji obligacje mają być zabezpie-

czone, czy też nie, przy czym Zarząd upoważniony jest także do zabezpieczenia 

obligacji wyemitowanych pierwotnie jako niezabezpieczone. Zabezpieczenie ob-

ligacji może nastąpić w szczególności poprzez ustanowienie zabezpieczenia na 

należących do Spółki udziałach lub papierach wartościowych.”   

§ 2 

Działając na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach 

(Dz. U. 2001, Nr 120, poz. 1300 ze zm.), a także na podstawie Artykułu 27 ust. 2 lit. 

b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3/2006 z dnia 31 października 2006 roku 

w sprawie Programu Emisji Obligacji, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwa-

łami: nr 31/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 lipca 2007 roku, nr 

27/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2010 roku, a 

także niniejszą uchwałą, w poniższym brzmieniu: 
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„Uchwała nr 3/2006 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna 

 z dnia 31 października 2006 roku 

w sprawie Programu Emisji Obligacji o wartości 110.000.000 złotych  
 

§ 1 

1. NWZA Spółki podejmuje decyzję o otwarciu Programu Emisji Obligacji Spółki 

o wartości 110.000.000 PLN (słownie: sto dziesięć milionów złotych). 

2. Program Emisji Obligacji trwać będzie przez okres dziesięciu lat, tj. do dnia 31 

października 2016 roku. 

3. W okresie obowiązywania Programu Emisji Obligacji Zarząd Spółki jest 

uprawniony do wielokrotnego zaciągania przez Spółkę zobowiązań finansowych 

poprzez emitowanie kolejnych serii obligacji. 

4. Termin wykupu obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji 

może przypadać po dacie końcowej Programu Emisji Obligacji. 

§ 2  

Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym 

czasie trwania Programu Emisji Obligacji nie może przekroczyć maksymalnej warto-

ści tego Programu, za wyjątkiem emisji nowej serii obligacji z przeznaczeniem pozy-

skanych środków na częściowy lub całkowity wykup obligacji poprzednich emisji. W 

takim wypadku wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obli-

gacji może przekroczyć maksymalną wartość tego Programu nie więcej niż o wartość 

nominalną obligacji emitowanych  w celu wykupu obligacji poprzednich emisji i przez 

okres niezbędny do dokonania wykupu. 

§ 3  

Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 

1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku, Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmia-

nami). Propozycje Nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresa-

tów, w liczbie nie większej niż 99 osób.  
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§ 4 

Szczegółowe warunki emisji obligacji, a w szczególności wartość nominalną emitowa-

nych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej oraz oprocento-

wania obligacji i zasady wypłaty należnych odsetek będą zawarte w odpowiednich 

Propozycjach Nabycia obligacji. 

§ 5 

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, dokony-

waniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji oraz prowadzeniem depozytu 

obligacji i organizacją rynku wtórnego zostaną powierzone podmiotowi lub podmio-

tom wybranym przez Zarząd Spółki na podstawie zawartych w tym celu umów. 

§ 6 

1. Pozostałe warunki emisji obligacji w zakresie nieuregulowanym niniejszą 

uchwałą zostaną uzgodnione z podmiotem lub podmiotami wybranymi przez Za-

rząd Spółki na podstawie zawartych w tym celu umów. 

2. Zarząd jest w szczególności upoważniony do podjęcia decyzji, czy emitowane w 

ramach Programu Emisji Obligacji obligacje mają być zabezpieczone, czy też nie, 

przy czym Zarząd upoważniony jest także do zabezpieczenia obligacji wyemitowa-

nych pierwotnie jako niezabezpieczone. Zabezpieczenie obligacji może nastąpić w 

szczególności poprzez ustanowienie zabezpieczenia na należących do Spółki 

udziałach lub papierach wartościowych.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 260.217.278 - akcje te stanowią 

49,75  % kapitału zakładowego.  

Łączna liczba ważnych głosów: 260.217.278 w tym  

260.217.278 głosów „za”,  

0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 

  


