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                                                      Uchwała Nr 1/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 
w sprawie przyj�cia porz�dku obrad 

§ 1 

Działaj�c na podstawie § 9 ust. 6 regulaminu walnych zgromadze� Zwyczajne Walne 

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

nawia przyj�� porz�dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuj�cy: ------ 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------------------------- 

2. Wybór Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia,  --------------------------------- 

3. Sporz�dzenie listy obecno�ci,  ------------------------------------------------------------ 

4. Stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci 

do podejmowania uchwał, ---------------------------------------------------------------- 

5. Przyj�cie porz�dku obrad, ----------------------------------------------------------------- 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarz�du z działalno�ci Spółki w 

roku obrotowym 2010; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2010; sprawozdania zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej 

BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2010; skonsolidowanego spra-

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

obrotowy 2010; wniosku zarz�du w przedmiocie pokrycia straty za rok obroto-

wy 2010; ------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 

2010, obejmuj�cego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozda� za-

rz�du z działalno�ci Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010 oraz 

jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obroto-

wy 2010, a tak�e z oceny wniosku zarz�du w przedmiocie pokrycia straty za 

rok obrotowy 2010; b) sprawozdanie z działalno�ci rady nadzorczej i jej komi-

tetów; c) ocen� systemu kontroli wewn�trznej i systemu zarz�dzania ryzykiem 

w Spółce, d) ocen� pracy rady nadzorczej, e) zwi�zł� ocen� sytuacji Spółki; ----- 



8. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad pokrycia straty za rok obrotowy 

2010;-----------------------------------------------------------------------------------------  

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

rz�du Spółki absolutorium za rok obrotowy 2010; -----------------------------------  

10. Podj�cie uchwał w przedmiocie: --------------------------------------------------------  

a. zatwierdzenia sprawozdania zarz�du z działalno�ci Spółki w roku obro-

towym 2010; -----------------------------------------------------------------------  

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2010; --------------------------------------------------------------------  

c. zatwierdzenia sprawozdania zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej 

BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2010; ----------------------  

d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ka-

pitałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2010; -------------  

e. przyj�cia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2010 obejmuj�cego: a) 

sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozda� zarz�du z działalno-

�ci Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010 oraz jednost-

kowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

2010 a tak�e z oceny wniosku zarz�du, co do pokrycia straty Spółki za 

rok obrotowy 2010; b) sprawozdanie z działalno�ci rady nadzorczej i jej 

komitetów; c) ocen� systemu kontroli wewn�trznej i systemu zarz�dza-

nia ryzykiem w Spółce, d) ocen� pracy rady nadzorczej, e) zwi�zł� ocen� 

sytuacji Spółki;  -------------------------------------------------------------------  

f. pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2010; -------------------  

g. udzielenia członkom zarz�du Spółki absolutorium z wykonania przez 

nich obowi�zków w roku obrotowym 2010; ----------------------------------  

h. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowi�zków w roku obrotowym 2010; ---------------------------  

11. Zamkni�cie obrad Walnego Zgromadzenia --------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------  



Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowi�  41,34 % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Ł�czna liczba wa�nych głosów:   216.259.671   w tym  -------------------------------------- 

216.259.671  głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------ 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. ------------------------------------------------------------------ 

Uchwał� podj�to w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------- 

 

 
Uchwała Nr 2/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarz�du z działalno�ci Spółki w roku obroto-

wym 2010 

 
§ 1 

Działaj�c 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 Zarz�du z działalno-

�ci Spółki w roku obrotowym 2010  Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Deve-

lopment Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawoz-

danie Zarz�du z działalno�ci Spółki w roku obrotowym 2010. ------------------------------ 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowi� 41,34 % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 216.259.671 w tym  ----------------------------------------- 

216.259.671 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------ 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. ------------------------------------------------------------------ 

Uchwał� podj�to w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------- 

 

 



Uchwała Nr 3/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2010. 

 
§ 1 

Działaj�c 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 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Deve-

lopment Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zatwierdza jednost-

kowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składaj� si� 

m.in.: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Informacje ogólne, -------------------------------------------------------------------------    

2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz�dzone na dzie� 31 grudnia 2010 r., 

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum� 224.584 tys. zł,  ------------  

3) rachunek zysków i strat za okres 12 miesi�cy zako�czony 31 grudnia 2010 r., 

wykazuj�cy strat� netto w wysoko�ci 30.889 tys. zł,  --------------------------------  

4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesi�cy zako�czo-

ny 31 grudnia 2010 r., wykazuj�ce zmniejszenie stanu kapitału własnego o 

kwot� 5.846 tys. zł,  -----------------------------------------------------------------------  

5) sprawozdanie z przepływów pieni��nych za okres 12 miesi�cy zako�czony 31 

grudnia 2010 r., wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodków pieni��nych netto o 

kwot� 4.724 tys. zł,  -----------------------------------------------------------------------  

6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, -------------------------------  

7) dodatkowe noty i obja�nienia. -----------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------  

Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowi� 41,34 % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------  

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 216.259.671 w tym  ----------------------------------------  



216.259.671 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------ 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. ------------------------------------------------------------------ 

Uchwał� podj�to w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------- 

 

 

Uchwała Nr 4/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej 

BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2010 
 

§ 1 

Działaj�c na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 27.1 lit. a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania zarz�du z działalno�ci 

Grupy Kapitałowej BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2010 Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego 

Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej 

BBI Development NFI S.A. w roku obrotowym 2010. --------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. ---------------------------------------------------   

Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowi� 41,34 % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 216.259.671   w tym  ---------------------------------------- 

216.259.671   głosów „za”,  ----------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. ------------------------------------------------------------------ 

Uchwał� podj�to w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------- 

 
 

 

 



Uchwała Nr 5/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapi-

tałowej BBI Development NFI S.A. za rok obrotowy 2010. 

 
§ 1 

Działaj�c 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 2010 Zwy-

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 2010, na które składaj� si�: ------  

1) informacja ogólna, -------------------------------------------------------------------------   

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz�dzone na dzie� 31 

grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum� 470.214 

tys. zł, ---------------------------------------------------------------------------------------  

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesi�cy zako�czony do 

31 grudnia 2010 r., wykazuj�cy zysk netto w wysoko�ci 11.962 tys. zł, ----------  

4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 12 mie-

si�cy zako�czony 31 grudnia 2010 r. wykazuj�ce zwi�kszenie stanu kapitałów 

własnych o kwot� 36.450  tys. zł,  ------------------------------------------------------  

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni��nych za okres 12 miesi�cy 

zako�czony 31 grudnia 2010 r., wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodków pie-

ni��nych netto o kwot� 10.142 tys. zł,  -------------------------------------------------  

6) informacja dodatkowa,  -------------------------------------------------------------------  

7) dodatkowe noty i obja�nienia. -----------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------  

Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowi� 41,34 % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------  



Ł�czna liczba wa�nych głosów: 216.259.671 w tym  ----------------------------------------- 

216.259.671 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------ 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. ------------------------------------------------------------------ 

Uchwał� podj�to w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------- 

  

Uchwała Nr 6/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 

w sprawie przyj�cia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2010 obejmuj�cego: a) 

sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozda� Zarz�du z działalno�ci Spółki i 

Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a tak�e z oceny wniosku Zarz�du 

w przedmiocie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2010; b) sprawozdanie z 

działalno�ci rady nadzorczej i jej komitetów; c) ocen� systemu kontroli wewn�trznej i 

systemu zarz�dzania ryzykiem w Spółce, d) ocen� pracy rady nadzorczej, e) zwi�zł� 

ocen� sytuacji Spółki; 

 
§ 1 

Działaj�c na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 

art. 21.2. lit. c) i d) statutu Spółki, a tak�e w wykonaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW (III, ust. 1, pkt. 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Deve-

lopment Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, po zapoznaniu si� ze 

sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2010, obejmuj�cym:  ------------------------------ 

a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozda� Zarz�du z działalno�ci 

Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego i 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a tak�e z 

oceny wniosku Zarz�du w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok 

obrotowy 2010;  ---------------------------------------------------------------------------- 

b) sprawozdanie z działalno�ci rady nadzorczej i jej komitetów;  ---------------------- 

c) ocen� systemu kontroli wewn�trznej i systemu zarz�dzania ryzykiem w Spółce;  

d) ocen� pracy rady nadzorczej; ------------------------------------------------------------- 

e) zwi�zł� ocen� sytuacji Spółki. ------------------------------------------------------------ 



postanawia przyj�� sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2010. ----------------------------  

§ 2  

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------  

Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowi� 41,34 % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------  

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 216.259.671 w tym  ----------------------------------------  

216.259.671 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------  

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------  

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. -----------------------------------------------------------------  

Uchwał� podj�to w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------  

  

 

Uchwała Nr 7/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 
z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 

w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2010 

§ 1 

Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. 

pkt b) statutu Spółki, po zapoznaniu si� z wnioskiem zarz�du w przedmiocie pokrycia 

straty netto za rok obrotowy 2010, sprawozdaniem rady nadzorczej, o którym mowa w 

uchwale Nr 6/2011 powy�ej, oraz zasadami pokrycia straty przedstawionymi przez 

Zarz�d Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Fun-

duszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia dokona� pokrycia straty Spółki w 

kwocie netto 30.889,00 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki. ------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------  

Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowi� 41,34 % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------  

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 216.259.671 w tym  ----------------------------------------  

216.259.671 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------  



0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. ------------------------------------------------------------------ 

Uchwał� podj�to w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------- 

  

 

Uchwała Nr 8/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 
z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Litwi�skiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowi�zków członka zarz�du w roku obrotowym 2010  

§ 1 

Działaj�c 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 Litwi�-

skiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zków członka zarz�du Spółki w 

okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010. ------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowi� 41,34 % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 216.259.671 w tym  ----------------------------------------- 

216.259.671 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------ 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. ------------------------------------------------------------------ 

Uchwał� podj�to w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------- 

  

 
Uchwała Nr 9/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 



w sprawie udzielenia Panu Michałowi Skotnickiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowi�zków prezesa zarz�du w roku obrotowym 2010  

§ 1 

Działaj�c 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-

nickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zków prezesa zarz�du Spółki 

w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010. ---------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------  

Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 209.355.037 - akcje te stanowi� 40,02 % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------  

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 209.355.037  w tym  ----------------------------------------  

209.355.037 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------  

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------  

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. -----------------------------------------------------------------  

Uchwał� podj�to w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------  

 

 
Uchwała Nr 10/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowackiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowi�zków członka zarz�du w roku obrotowym 2010  

§ 1 

Działaj�c 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 obowi�zków członka zarz�du Spółki w 

okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.  -----------------------  

§ 2 



Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowi� 41,34  % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 216.259.671 w tym  ----------------------------------------- 

216.259.671 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------ 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. ------------------------------------------------------------------ 

Uchwał� podj�to w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------- 

 

 
Uchwała Nr 11/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Piotrowi Szczepa�skiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowi�zków członka zarz�du w roku obrotowym 2010  

§ 1 

Działaj�c 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 Szczepa�skiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zków członka za-

rz�du Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 201.822.709 - akcje te stanowi� 38,58  % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 201.822.709 w tym  ----------------------------------------- 

201.822.709 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------ 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. ------------------------------------------------------------------ 

Uchwał� podj�to w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------- 

 



Uchwała Nr 12/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Janowi Tyszkiewiczowi absolutorium 

z wykonania przez niego obowi�zków członka zarz�du w roku obrotowym 2010  

§ 1 

Działaj�c 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 obowi�zków członka 

zarz�du Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------  

Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 201.822.709   - akcje te stanowi� 38,58  

% kapitału zakładowego.  -------------------------------------------------------------------------  

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 201.822.709 w tym  ----------------------------------------  

201.822.709 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------  

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------  

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. -----------------------------------------------------------------  

Uchwał� podj�to w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------  

 

 

 
Uchwała Nr 13/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Lorkowi absolutorium 

z wykonania przez niego obowi�zków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 

2010 

§ 1 

Działaj�c 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 Lorko-

wi absolutorium z wykonania przez niego obowi�zków członka rady nadzorczej Spół-

ki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.  ------------------ 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowi� 41,34  % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 216.259.671 w tym  ----------------------------------------- 

216.259.671 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------ 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. ------------------------------------------------------------------ 

Uchwał� podj�to w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------- 

 

 

Uchwała Nr 14/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 
z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Głowackiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowi�zków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 

2010  

§ 1 

Działaj�c 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 obowi�zków członka rady nad-

zorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.  --- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowi� 41,34  % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 216.259.671 w tym  ----------------------------------------- 



216.259.671 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------  

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------  

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. -----------------------------------------------------------------  

Uchwał� podj�to w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------  

 
 

Uchwała Nr 15/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 
z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kurzy�skiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowi�zków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 

2010  

§ 1 

Działaj�c 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-

rzy�skiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zków członka rady nad-

zorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010. ---   

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------  

Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowi� 41,34  % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------  

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 216.259.671 w tym  ----------------------------------------  

216.259.671 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------  

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------  

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. -----------------------------------------------------------------  

Uchwał� podj�to w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------  

 
 

 
 

 

 



Uchwała Nr 16/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 
w sprawie udzielenia Panu Janowi Emerykowi Ro�ciszewskiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowi�zków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 

2010  

§ 1 

Działaj�c 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 Ro�ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zków członka 

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

2010.   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------- 

Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowi� 41,34  % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 216.259.671 w tym  ----------------------------------------- 

216.259.671 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------ 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. ------------------------------------------------------------------ 

Uchwał� podj�to w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------- 

 
 

Uchwała Nr 17/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Turno absolutorium 

z wykonania przez niego obowi�zków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 

2010 

§ 1 



Działaj�c 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 obowi�zków członka rady nadzorczej Spółki w 

okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010.  -----------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------  

Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowi� 41,34  % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------  

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 216.259.671 w tym  ----------------------------------------  

216.259.671 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------  

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------  

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. -----------------------------------------------------------------  

Uchwał� podj�to w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------  

 

          

Uchwała Nr 18/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 
z dnia 19 pa�dziernika 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Ewarystowi Zagajewskiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowi�zków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 

2010  

§ 1 

Działaj�c 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 obowi�zków członka rady nad-

zorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010. ---   

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. --------------------------------------------------  



Liczba akcji z których oddano wa�ne głosy: 216.259.671 - akcje te stanowi� 41,34  % 

kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 216.259.671 w tym  ----------------------------------------- 

216.259.671 głosów „za”,  ------------------------------------------------------------------------ 

0 głosów „przeciw” oraz  -------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów „wstrzymuj�cych si�”. ------------------------------------------------------------------ 

Uchwał� podj�to w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------- 

 


