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TEMAT: 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2014 roku 

 

WIADOMOŚĆ: 

Zarząd BBI Development S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2014 roku.  
 

 

 

Michał Skotnicki   

Prezes Zarządu 

 Piotr Litwiński 
Członek Zarządu 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 
§ 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 
Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) 
 



Uchwała Nr 1/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Działaj�c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1. statutu 

Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna postana-

wia wybra� na Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana 

Grzegorza Maja. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Uchwała wchodzi w �ycie z chwila jej podj�cia.----------------------------------------------- 

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi�  

42,90 % kapitału zakładowego.  ------------------------------------------------------------------ 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  ------------------------------------------ 

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

  

 

Uchwała Nr 2/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie przyj�cia porz�dku obrad 

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

Zgromadzenie BBI Development S.A. postanawia przyj�� porz�dek obrad Zwyczajne-

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

roku obrotowym 2013; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2013; sprawozdania zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej 

BBI Development S.A. w roku obrotowym 2013; skonsolidowanego sprawoz-

dania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 

2013; wniosku zarz�du w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013; 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za rok 

2013, obejmuj�cego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozda� za-

rz�du z działalno�ci Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 oraz 

jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obroto-

wy 2013, a tak�e z oceny wniosku zarz�du w przedmiocie pokrycia straty za 

rok obrotowy 2013; b) sprawozdanie z działalno�ci rady nadzorczej obejmuj�ce 

sprawozdania z prac komitetów rady nadzorczej; c) zwi�zł� ocen� sytuacji 

Spółki; ---------------------------------------------------------------------------------------  

8. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad pokrycia straty za rok obrotowy 

2013;-----------------------------------------------------------------------------------------  

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

rz�du Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013; -----------------------------------  

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

a) zatwierdzenia sprawozdania zarz�du z działalno�ci Spółki w roku obrotowym 

2013;-----------------------------------------------------------------------------------------  

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obroto-

wy 2013; ------------------------------------------------------------------------------------  

c) zatwierdzenia sprawozdania zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej BBI 

Development S.A. w roku obrotowym 2013; ------------------------------------------  

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitało-

wej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2013; ----------------------------------  

e) przyj�cia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2013 obejmuj�cego: a) spra-

wozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozda� zarz�du z działalno�ci Spółki i 

Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 oraz jednostkowego i skonsolido-
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wanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a tak�e z oceny 

wniosku zarz�du w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013; b) 

sprawozdanie z działalno�ci rady nadzorczej obejmuj�ce sprawozdania z prac 

komitetów rady nadzorczej; c) zwi�zł� ocen� sytuacji Spółki; ---------------------- 

f) pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2013; ---------------------------- 

g) udzielenia członkom zarz�du Spółki absolutorium z wykonania przez nich ob-

owi�zków w roku obrotowym 2013; ---------------------------------------------------- 

h) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez 

nich obowi�zków w roku obrotowym 2013; ------------------------------------------- 

i) ustalenia liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia w radzie nadzorczej 

VII kadencji oraz zmian w składzie rady nadzorczej VII kadencji; ----------------- 

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

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

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  ------------------------------------------------------------------ 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  ------------------------------------------ 

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

Uchwała Nr 3/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarz�du z działalno�ci Spółki  

w roku obrotowym 2013 

 

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 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Deve-
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lopment Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Spółki w 

roku obrotowym 2013. ----------------------------------------------------------------------------  

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  -----------------------------------------------------------------  

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  -----------------------------------------  

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

Uchwała Nr 4/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Spółka Akcyjna 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2013 

 

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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Deve-

lopment Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 

rok obrotowy 2013, na które składaj� si� m.in.: -----------------------------------------------  

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

2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz�dzone na dzie� 31 grudnia 2013 r., 

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum� 286.844 tys. zł, ------------   

3) rachunek zysków i strat za okres 12 miesi�cy zako�czony 31 grudnia 2013 r., 

wykazuj�cy strat� netto w wysoko�ci 4.910 tys. zł,  ----------------------------------  

4) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesi�cy zako�czony 31 

grudnia 2013 roku, wykazuj�ce strat� netto w kwocie  4.910 tys. zł, --------------  

5) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesi�cy 

zako�czony 31 grudnia 2013 r., wykazuj�ce zmniejszenie stanu kapitału 

własnego o kwot� 4.910 tys. zł,  ---------------------------------------------------------  
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6) sprawozdanie z przepływów pieni��nych za okres 12 miesi�cy zako�czony 31 

grudnia 2013 r., wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodków pieni��nych o kwot� 

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

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

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

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  ------------------------------------------------------------------ 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  ------------------------------------------ 

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

Uchwała Nr 5/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej BBI 

Development S.A. w roku obrotowym 2013 

 

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 S.A. w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Wal-

ne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie zarz�du 

z działalno�ci Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2013. ---- 

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  ------------------------------------------------------------------ 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  ------------------------------------------ 

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Uchwał� podj�to w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------- 
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Uchwała Nr 6/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Spółka Akcyjna 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2013. 

 

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 S.A. za rok obrotowy 2013 Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 

2013, na które składaj� si�: -----------------------------------------------------------------------  

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

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

grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum� 507.740 

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

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

31 grudnia 2013 r., wykazuj�cy zysk netto w wysoko�ci 17.336 tys. zł, ----------  

4) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesi�cy 

zako�czony 31 grudnia 2013 roku, wykazuj�ce sum� dochodów całkowitych w 

kwocie 17.336 tys. zł,  --------------------------------------------------------------------  

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

miesi�cy zako�czony 31 grudnia 2013 r. wykazuj�ce zwi�kszenie stanu 

kapitałów własnych o kwot� 17.157 tys. zł,  -------------------------------------------  

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

zako�czony 31 grudnia 2013 r., wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodków 

pieni��nych o kwot� 1.688 tys. zł, ------------------------------------------------------  

7) informacja dodatkowa,  -------------------------------------------------------------------  

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

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  -----------------------------------------------------------------  
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Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  ------------------------------------------ 

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

Uchwała Nr 7/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie przyj�cia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2013 obejmuj�cego: a ) 

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

Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 oraz jednostkowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a tak�e z oceny wniosku zarz�du w 

przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013; b) sprawozdanie z działalno�ci 

rady nadzorczej obejmuj�ce sprawozdania z prac komitetów rady nadzorczej; c) 

zwi�zł� ocen� sytuacji Spółki 

 

Działaj�c 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 tak�e w wykonaniu zasad Dobrych 

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

Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna, po zapoznaniu si� ze 

sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmuj�cym: -----------------------------   

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

Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 oraz jednostkowego i 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a tak�e z 

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

obrotowy 2013;  ---------------------------------------------------------------------------- 

b) sprawozdanie z działalno�ci rady nadzorczej obejmuj�ce sprawozdania z prac 

komitetów rady nadzorczej;  -------------------------------------------------------------- 

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

postanawia przyj�� sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2013. ---------------------------- 
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 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  -----------------------------------------------------------------  

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  -----------------------------------------  

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Przewodnicz�cy stwierdził, �e uchwała została podj�ta. -------------------------------------  

 

Uchwała Nr 8/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 
w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2013  

 

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 2013, sprawozdaniem rady nadzorczej, o którym mowa w 

uchwale Nr 7/2014 powy�ej, oraz zasadami pokrycia straty przedstawionymi Zwy-

czajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Deve-

lopment Spółka Akcyjna postanawia dokona� pokrycia straty Spółki w kwocie netto 

4.910 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki. ----------------------------------------------------  

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  -----------------------------------------------------------------  

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  -----------------------------------------  

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------  

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

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

Uchwał� podj�to w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------  
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Uchwała Nr 9/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Litwi�skiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowi�zków członka zarz�du w roku obrotowym 2013 

 

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 

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 2013. ----------------------------------------------------------------- 

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  ------------------------------------------------------------------ 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  ------------------------------------------ 

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 
Uchwała Nr 10/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Skotnickiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowi�zków prezesa zarz�du w roku obrotowym 2013 

 

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 

Spółka Akcyjna udziela Panu Michałowi Skotnickiemu absolutorium z wykonania 

przez niego obowi�zków prezesa zarz�du Spółki w okresie pełnienia przez niego tej 

funkcji w roku obrotowym 2013.  ---------------------------------------------------------------- 

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 43.259.525 - akcje te stanowi� 

41,35 % kapitału zakładowego.  ------------------------------------------------------------------ 
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Ł�czna liczba wa�nych głosów: 43.259.525 w tym:  -----------------------------------------  

43.259.525 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

Uchwała Nr 11/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowackiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowi�zków członka zarz�du w roku obrotowym 2013 

 

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 

Spółka Akcyjna udziela Panu Pawłowi Nowackiemu absolutorium z wykonania przez 

niego obowi�zków członka zarz�du Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji 

w roku obrotowym 2013.  ------------------------------------------------------------------------  

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  -----------------------------------------------------------------  

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  -----------------------------------------  

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 
Uchwała Nr 12/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Piotrowi Szczepa�skiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowi�zków członka zarz�du w roku obrotowym 2013  

 

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 
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Spółka Akcyjna udziela Panu Rafałowi Piotrowi Szczepa�skiemu absolutorium z 

wykonania przez niego obowi�zków członka zarz�du Spółki w okresie pełnienia przez 

niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.  ----------------------------------------------------- 

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 41.894.059 - akcje te stanowi� 

40,05 % kapitału zakładowego.  ------------------------------------------------------------------ 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 41.894.059 w tym:  ------------------------------------------ 

41.894.059 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 
 

Uchwała Nr 13/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Janowi Tyszkiewiczowi absolutorium 

z wykonania przez niego obowi�zków członka zarz�du w roku obrotowym 2013  

 

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 

Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Janowi Tyszkiewiczowi absolutorium z 

wykonania przez niego obowi�zków członka zarz�du Spółki w okresie pełnienia przez 

niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.  ----------------------------------------------------- 

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 41.894.059 - akcje te stanowi� 

40,05 % kapitału zakładowego.  ------------------------------------------------------------------ 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 41.894.059 w tym:  ------------------------------------------ 

41.894.059 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Uchwał� podj�to w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------- 
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Uchwała Nr 14/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Lorkowi absolutorium 

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

2013 

  

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 

Spółka Akcyjna udziela Panu Rafałowi Lorkowi absolutorium z wykonania przez 

niego obowi�zków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej 

funkcji w roku obrotowym 2013.  ---------------------------------------------------------------  

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  -----------------------------------------------------------------  

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  -----------------------------------------  

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

 
Uchwała Nr 15/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Spółka Akcyjna 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Głowackiemu absolutorium 

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

2013 

 

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 

Spółka Akcyjna udziela Panu Włodzimierzowi Głowackiemu absolutorium z wyko-

nania przez niego obowi�zków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia 

przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.  ---------------------------------------------  
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 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  ------------------------------------------------------------------ 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  ------------------------------------------ 

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 
Uchwała Nr 16/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kurzy�skiemu absolutorium 

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

2013 

 

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 

Spółka Akcyjna udziela Panu Michałowi Kurzy�skiemu absolutorium z wykonania 

przez niego obowi�zków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez 

niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.  ----------------------------------------------------- 

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  ------------------------------------------------------------------ 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  ------------------------------------------ 

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

Uchwała Nr 17/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
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w sprawie udzielenia Panu Janowi Emerykowi Ro�ciszewskiemu absolutorium 

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

2013 

 

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 

Spółka Akcyjna udziela Panu Janowi Emerykowi Ro�ciszewskiemu absolutorium z 

wykonania przez niego obowi�zków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnie-

nia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.  ----------------------------------------  

Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 42,90 % 

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

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  -----------------------------------------  

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

Uchwała Nr 18/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Turno absolutorium 

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

2013 

 

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 

Spółka Akcyjna udziela Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego 

obowi�zków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funk-

cji w roku obrotowym 2013.  ---------------------------------------------------------------------  

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  -----------------------------------------------------------------  

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  -----------------------------------------  



 15

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

Uchwała Nr 19/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BBI Development Spółka Akcyjna 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia Panu Ewarystowi Zagajewskiemu absolutorium 

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

2013 

 

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 

Spółka Akcyjna udziela Panu Ewarystowi Zagajewskiemu absolutorium z wykona-

nia przez niego obowi�zków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez 

niego tej funkcji w roku obrotowym 2013.  ----------------------------------------------------- 

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  ------------------------------------------------------------------ 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  ------------------------------------------ 

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

  

 

Uchwała Nr 20/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie ustalenia liczby mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nad-

zorczej VII kadencji 
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Na podstawie § 14 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnych Zgromadze� Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna ustala, �e liczba mandatów przewi-

dzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej VII kadencji w drodze wyborów prze-

prowadzonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2014 roku 

wynosi� b�dzie 2 (dwa), zatem ł�czna liczba mandatów w Radzie Nadzorczej VII ka-

dencji wynosi� b�dzie 6 (sze��). -----------------------------------------------------------------  

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  -----------------------------------------------------------------  

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  -----------------------------------------  

44.881.452 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

Uchwała Nr 21/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej VII kadencji 

 

Działaj�c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 sta-

tutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna po-

wołuje Pana Macieja Radziwiłła do składu Rady Nadzorczej VII kadencji. -------------  

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  -----------------------------------------------------------------  

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  -----------------------------------------  

36.380.715 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------  

3.000.737 głosów „przeciw” oraz  ---------------------------------------------------------------  

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

Uchwał� podj�to w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------  
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Uchwała Nr 22/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BBI Development Spółka Akcyjna 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej VII kadencji 

 

Działaj�c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 sta-

tutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna po-

wołuje Pana Macieja Matusiaka do składu Rady Nadzorczej VII kadencji. -------------- 

 Liczba akcji, z których oddano wa�ne głosy: 44.881.452 - akcje te stanowi� 

42,90 % kapitału zakładowego.  ------------------------------------------------------------------ 

Ł�czna liczba wa�nych głosów: 44.881.452 w tym:  ------------------------------------------ 

41.880.715 głosów „za”,  -------------------------------------------------------------------------- 

3.000.737 głosów „przeciw” oraz  --------------------------------------------------------------- 

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

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


