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STATUT 
 

BBI DEVELOPMENT NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Artykuł 1 

Fundusz działa pod firm� BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Fundusz 
mo�e u�ywa� skrótu firmy BBI Development NFI S.A. 

Artykuł 2 

Siedzib� Funduszu jest m. st. Warszawa. 

Artykuł 3 

Zało�ycielem Funduszu jest Skarb Pa�stwa.  

Artykuł 4 

Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i 
ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z pó�n. zm.), Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz innych stosownych przepisów prawa.  

Artykuł 5 

5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

5.2. Fundusz mo�e powoływa� i prowadzi� swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

Artykuł 6 

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.  

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNO�CI FUNDUSZU  

Artykuł 7 

1.Przedmiotem działalno�ci Funduszu, według Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci 2007, jest: 
1. Działalno�� holdingów finansowych (64.20.Z), 
2. Działalno�� trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z), 
3. Pozostała finansowa działalno�� usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wył�czeniem 

ubezpiecze� i funduszów emerytalnych (64.99.Z), 
4. Pozostała działalno�� wspomagaj�ca usługi finansowe, z wył�czeniem ubezpiecze� i funduszów 

emerytalnych (66.19.Z) , 
5. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), 
6. Realizacja projektów budowlanych zwi�zanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z), 
7. Roboty budowlane zwi�zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z) 
8. Roboty budowlane specjalistyczne (43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 

43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z.), 
9. Kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek (68.10.Z), 
10. Wynajem i zarz�dzanie nieruchomo�ciami własnymi lub dzier�awionymi (68.20.Z), 
11. Zarz�dzanie nieruchomo�ciami wykonywane na zlecenie (68.32.Z). 

2. Istotna zmiana przedmiotu działalno�ci mo�e nast�pi� bez obowi�zku wykupu akcji, je�eli uchwała 
podj�ta zostanie przy zachowaniu wymogów okre�lonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. 
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Artykuł 8 

Zarz�d realizuje przedmiot działalno�ci Funduszu z zastrze�eniem, i� Fundusz nie mo�e posiada� udziałów 
w spółkach cywilnych, jawnych, oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczon� 
odpowiedzialno�� Funduszu.  

III.  KAPITAŁ FUNDUSZU. 

Artykuł 9 

9.1 Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 52.307.825 zł (pi��dziesi�t dwa miliony trzysta siedem tysi�cy 
osiemset dwadzie�cia pi�� złotych) i dzieli si� na : 

• 22.843.532 (dwadzie�cia dwa miliony osiemset czterdzie�ci trzy tysi�ce pi��set trzydzie�ci dwie) 
akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 22.843.532, o warto�ci 
nominalnej 0,10 złotych (dziesi�� groszy) ka�da, 

• 91.374.128 (dziewi��dziesi�t jeden milionów trzysta siedemdziesi�t cztery tysi�ce sto dwadzie�cia 
osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do numeru 91.374.128, o warto�ci 
nominalnej 0,10 zł (dziesi�� groszy) ka�da, 

• 114.217.660 (sto czterna�cie milionów dwie�cie siedemna�cie tysi�cy sze��set sze��dziesi�t) akcji 
zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000000001 do numeru 114.217.660, o warto�ci nominalnej 
0,10 zł (dziesi�� groszy) ka�da, 

• 17.300.000 (siedemna�cie milionów trzysta tysi�cy) akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 
00000001 do numeru 17300000, o warto�ci nominalnej 0,10 zł (dziesi�� groszy) ka�da, 

• 24.573.530 (dwadzie�cia cztery miliony pi��set siedemdziesi�t trzy tysi�ce pi��set trzydzie�ci) akcji 
zwykłych na okaziciela serii H od numeru 00000001 do numeru 24573530, o warto�ci nominalnej 
0,10 zł (dziesi�� groszy) ka�da, 

• 190.000.000 (sto dziewi��dziesi�t milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I od numeru 
000000001 do numeru 190.000.000 o warto�ci nominalnej 0,10 zł (dziesi�� groszy) ka�da, 

• 62.769.400 (sze��dziesi�t dwa miliony siedemset sze��dziesi�t dziewi�� tysi�cy czterysta) akcji 
zwykłych na okaziciela serii J od numeru 00000001 do numeru 62.769.400 o warto�ci nominalnej 
0,10 zł (dziesi�� groszy) ka�da.  

9.2. Kapitał zakładowy mo�e by� pokrywany tak wkładami pieni��nymi, jak i wkładami niepieni��nymi.  

9.3. Wszystkie akcje Funduszu s� akcjami zwykłymi na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje 
imienne jest niedopuszczalna. 

9.4. Okre�la si� warto�� nominaln� warunkowego podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki na kwot� nie 
wy�sz� ni� 1.200.000 zł (jeden milion dwie�cie tysi�cy złotych). 

9.5. Warunkowe podwy�szenie kapitału zakładowego nast�puje w drodze emisji akcji na okaziciela: 

a) serii D o warto�ci nominalnej 0,1 zł (dziesi�� groszy) ka�da, w liczbie nie wi�kszej ni� 4.000.000 (cztery 
miliony) akcji, 

b) serii E o warto�ci nominalnej 0,1 zł (dziesi�� groszy) ka�da, w liczbie nie wi�kszej ni� 4.000.000 (cztery 
miliony) akcji, 

c) serii F o warto�ci nominalnej 0,1 zł (dziesi�� groszy) ka�da, w liczbie nie wi�kszej ni� 4.000.000 (cztery 
miliony) akcji. 

9.6. Akcje serii D, akcje serii E oraz akcje serii F obejmowane b�d� odpowiednio przez uprawnionych z 
warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B i serii C emitowanych na podstawie uchwały Nr 38/2007 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lipca 2007 r. 

 
Artykuł 91 

91.1. Zarz�d jest uprawniony do podwy�szenia kapitału zakładowego Funduszu o kwot� wynosz�c� do 
6.853.059,60 (sze�� milionów osiemset pi��dziesi�t trzy tysi�ce pi��dziesi�t dziewi�� złotych i sze��dziesi�t 
groszy) poprzez emisj� do 68.530.596 (sze��dziesi�t osiem milionów pi��set trzydzie�ci tysi�cy pi��set 
dziewi��dziesi�t sze��) nowych akcji zwykłych na okaziciela o warto�ci nominalnej 0,10 zł (dziesi�� groszy) 
ka�da akcja. Zarz�d mo�e wykonywa� powy�sze uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych 
podwy�sze� kapitału zakładowego w granicach okre�lonych w zdaniu pierwszym (podwy�szenie kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego). 

91.2. Upowa�nienie Zarz�du, okre�lone w art. 9
1
.1., wygasa z dniem 23 pa�dziernika 2010 roku. 
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91.3. Za zgod� Rady Nadzorczej Zarz�d mo�e pozbawi� akcjonariuszy, w cało�ci lub w cz��ci, prawa 
poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwy�sze� kapitału zakładowego dokonywanych przez 
Zarz�d na podstawie i w granicach upowa�nienia okre�lonego w art. 9

1
.1. 

91.4. Zarz�d jest upowa�niony do okre�lenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane b�d� akcje emitowane 
w ramach podwy�sze� kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upowa�nienia okre�lonego w art. 
9

1
.1. Zarz�d jest uprawniony w szczególno�ci do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze: 

a. subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o obj�ciu akcji z okre�lonymi przez Zarz�d 
podmiotami,  

b. oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wył�cznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 
poz. 1539 z pó�n. zm). 

91.5. Zarz�d jest upowa�niony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach 
podwy�sze� kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upowa�nienia okre�lonego w art. 9

1
.1., a w 

szczególno�ci: 

a) ustalenia liczby akcji, które maj� by� wyemitowane w transzy lub serii, 
b) ustalenia ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji, z tym zastrze�eniem, �e cena ta nie mo�e by� 

ni�sza ni� 85% �redniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie, 
liczonego jako �rednia kursów zamkni�cia, w okresie kolejno po sobie nast�puj�cych 90 dni 
kalendarzowych poprzedzaj�cych dzie� podj�cia przez Zarz�d uchwały o podwy�szeniu kapitału, 

c) okre�lenia czy akcje b�d� miały posta� zdematerializowan�, 
d) okre�lenia terminów otwarcia i zamkni�cia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o obj�ciu akcji 

w ramach subskrypcji prywatnej, 
e) okre�lenia podmiotów, do których kierowana b�dzie oferta obj�cia akcji, 
f) okre�lenia szczegółów procedury zawierania i tre�ci umów o obj�ciu akcji, 
g) okre�lenia od kiedy akcje poszczególnych emisji b�d� uczestniczyły w dywidendzie, 
h) ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji, 
i) ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wył�czone, 
j) podpisania umowy z podmiotami upowa�nionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustalenia 

miejsca i terminu zapisów na akcje, 
k) podpisania umowy zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, zabezpieczaj�cej powodzenie subskrypcji 

akcji, w szczególno�ci umowy o submisj� usługow� lub inwestycyjn�. 

91.6. Za zgod� Rady Nadzorczej Zarz�d mo�e postanowi� o wydaniu akcji emitowanych w ramach 
podwy�sze� kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upowa�nienia okre�lonego w art. 9

1
.1. w 

zamian za wkłady niepieni��ne. 

91.7. Uchwały Zarz�du w sprawach wskazanych w artykułach 9
1
.1., 9

1
.4. oraz 9

1
.5. nie wymagaj� zgody 

Rady Nadzorczej. 

 

Artykuł 10 

10.1. Fundusz mo�e emitowa� obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwsze�stwa� 

10.2. Akcje Funduszu mog� by� umarzane za zgod� akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz.  

10.3. Nabycie przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga upowa�nienia udzielonego 
uchwał� Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie okre�li liczb� akcji, jaka ma zosta� nabyta przez 
Fundusz oraz cen�, za któr� nast�pi ich nabycie. Nabycie przez Fundusz akcji własnych, w celu ich 
umorzenia, powinno by� dokonane w taki sposób, aby �adna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.  

10.4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrze�eniem art. 363 § 5 kodeksu spółek 
handlowych.  

IV.  ORGANY FUNDUSZU   

Artykuł 11 

Organami Funduszu s�:  

A). Zarz�d   

B). Rada Nadzorcza.  

C). Walne Zgromadzenie   
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A. ZARZ�D:  

Artykuł 12 

12.1. Zarz�d składa si� z jednej do siedmiu osób. Członków Zarz�du powołuje si� na okres wspólnej kadencji. 
Kadencja Zarz�du trwa dwa lata.   

12.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarz�du oraz pozostałych członków Zarz�du. 

12.3. Rada Nadzorcza okre�li liczb� członków Zarz�du. 

12.4. Rada Nadzorcza mo�e odwoła� Prezesa Zarz�du, członka Zarz�du lub cały Zarz�d przed upływem 
kadencji Zarz�du.  

Artykuł 13 

13.1. Zarz�d wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarz�dzania Funduszem z wyj�tkiem uprawnie� 
zastrze�onych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Funduszu.   

13.2. Tryb działania Zarz�du, a tak�e sprawy, które mog� by� powierzone poszczególnym jego członkom, 
okre�li szczegółowo regulamin Zarz�du. Regulamin Zarz�du uchwala Zarz�d, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. 

13.3. Zarz�d Funduszu mo�e podejmowa� uchwały tak�e poza posiedzeniami, poprzez głosowanie pisemne 
w trybie obiegowym lub głosowanie przy wykorzystaniu �rodków bezpo�redniego porozumiewania si� na 
odległo��. Podejmowanie uchwał w tych trybach okre�la Regulaminu Zarz�du.  

Artykuł 14 

14.1. W przypadku Zarz�du jednoosobowego do składania o�wiadcze� i podpisywania w imieniu Funduszu 
upowa�niony jest jeden członek Zarz�du. W przypadku Zarz�du wieloosobowego do składania o�wiadcze� i 
podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarz�du.  

14.2. Je�eli została ustanowiona prokura, prokurent składa o�wiadczenia i podpisuje w imieniu Funduszu 
zawsze ł�cznie z jednym członkiem Zarz�du.   

 

Artykuł 15 

15.1. W umowach pomi�dzy Funduszem a członkami Zarz�du, tudzie� w sporach z nimi, reprezentuje Fundusz 
Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza mo�e upowa�ni�, w drodze uchwały, jednego lub wi�cej członków Rady 
Nadzorczej do dokonywania takich czynno�ci prawnych.  

15.2. Pracownicy Funduszu podlegaj� Zarz�dowi, który zawiera i rozwi�zuje z nimi umowy o prac� oraz 
ustala ich wynagrodzenie.  

B. RADA NADZORCZA:   

Artykuł 16 

16.1. Rada Nadzorcza składa si� od 5 (pi�ciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje 
si� na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z uwzgl�dnieniem wspólnej kadencji członków Rady 
Nadzorczej za lata 2000-2003.  

16.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.  

16.3 Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełnia� kryteria niezale�no�ci od Funduszu i 
podmiotów pozostaj�cych w istotnym powi�zaniu z Funduszem („Członkowie Niezale�ni’). W zakresie 
kryteriów niezale�no�ci stosuje si� zał�cznik nr II Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 
2005 roku dotycz�cego roli dyrektorów niewykonawczych lub b�d�cych członkami rady nadzorczej spółek 
giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z tym zastrze�eniem, �e niezale�nie od postanowie� pkt b) tego 
zał�cznika osoba b�d�ca pracownikiem Funduszu, podmiotu zale�nego lub podmiotu stowarzyszonego z 
Funduszem nie mo�e by� uznana za spełniaj�c� powy�sze kryterium niezale�no�ci. Ponadto kryterium to 
nie jest spełnione tak�e wówczas, gdy pomi�dzy członkiem Rady a akcjonariuszem Funduszu maj�cym 
prawo do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu istnieje rzeczywiste 
i istotne powi�zanie. 
16.4. (skre�lono).  

16.5. Bez zgody co najmniej jednego Członka Niezale�nego Rady Nadzorczej, nie mog� zosta� podj�te 
uchwały w sprawach:  

a) �wiadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Fundusz i jakiekolwiek podmioty powi�zane z Funduszem na rzecz 
członków Zarz�du;  
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b) wyra�enia zgody na zawarcie przez Fundusz lub podmiot od niego zale�ny istotnej umowy, z podmiotem 
powi�zanym z Funduszem, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarz�du Funduszu oraz z podmiotami z 
nimi powi�zanymi;  

c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Funduszu. 

16.6. (skre�lono)  

16.7. Utrata przez Członka Niezale�nego przymiotu niezale�no�ci w trakcie pełnienia przeze� funkcji członka 
Rady Nadzorczej nie ma wpływu na wa�no�� lub wyga�ni�cie jego mandatu. Je�li w wyniku takiej utraty liczba 
Członków Niezale�nych spadłaby poni�ej dwóch, wówczas Zarz�d, niezwłocznie po dowiedzeniu si� o tym 
fakcie, jest obowi�zany zwoła� Walne Zgromadzenie dla dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w 
celu spełnienia warunku okre�lonego w Artykule 16.3. 

Artykuł 17 

(skre�lono) 

Artykuł 18 

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 razy w roku obrotowym. 

Artykuł 19 

19.1. (skre�lono) 

19.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów.  
19.3. Rada Nadzorcza mo�e podejmowa� uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu �rodków 
bezpo�redniego porozumiewania si� na odległo��. Uchwała podj�ta w ten sposób jest wa�na, gdy wszyscy 
członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o tre�ci projektu uchwały i �aden nie wyraził sprzeciwu co do 
trybu podj�cia uchwały.. 

19.4. (skre�lono) 

19.5. Członkowie Rady Nadzorczej mog� bra� udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddaj�c swój głos na 
pi�mie za po�rednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na pi�mie nie mo�e dotyczy� 
spraw wprowadzonych do porz�dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.   

19.6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, okre�laj�cy szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.  

Artykuł 20 

Rada Nadzorcza mo�e delegowa� swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych 
czynno�ci nadzorczych. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego 
wykonywania poszczególnych czynno�ci nadzorczych jest zobowi�zany do składania Radzie Nadzorczej 
szczegółowego sprawozdania z pełnienia tej funkcji. 

Artykuł 21 

21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalno�� Funduszu.  

21.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach 
Walnego Zgromadzenia, do uprawnie� i obowi�zków Rady Nadzorczej nale�y: 

a) ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji 
przez wybranego przez Rad� Nadzorcz� biegłego rewidenta o uznanej renomie, z zastrze�eniem, �e 
przynajmniej raz na pi�� lat Fundusz dokonywa� b�dzie zmiany biegłego rewidenta,  

b) ocena sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Funduszu w ubiegłym roku obrotowym,  

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynno�ci, o których mowa w 
pkt. a) i b),  

d) ocena wniosków Zarz�du dotycz�cych podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu 
Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny 

e) zawieranie umów z członkami Zarz�du oraz zasad ich wynagradzania, a tak�e powoływanie, zawieszanie 
lub odwoływanie poszczególnych członków Zarz�du lub całego Zarz�du,  

f) wyra�anie zgody na transakcje obejmuj�ce zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaci�gni�cie 
oraz udzielenie po�yczki pieni��nej, je�eli warto�� danej transakcji przewy�szy 20 % (dwadzie�cia 
procent) sumy bilansowej Funduszu według ostatniego bilansu, jak równie� wyra�anie zgody na nabycie i 
zbycie nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomo�ci czy u�ytkowaniu 
wieczystym. 

g) opiniowanie uchwalonego przez Zarz�d porz�dku obrad Walnych Zgromadze�,  
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h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynno�ci Zarz�du w razie odwołania całego 
Zarz�du lub gdy Zarz�d z innych powodów nie mo�e działa�. 

 

21.3. Je�eli obowi�zuj�ce przepisy prawa nakładaj� na Fundusz obowi�zek powołania komitetu audytu i 
jednocze�nie Rada Nadzorcza składa si� z nie wi�cej ni� pi�ciu członków, to na mocy Statutu powołanie 
komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania 
wykonuje Rada Nadzorcza. 
 

Artykuł 22 

Do wył�cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia nale�y okre�lanie wynagrodzenia członków Rady 
Nadzorczej.  

C. WALNE ZGROMADZENIE:  

Artykuł 23 

23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d, najpó�niej do ko�ca 10 (dziesi�tego) miesi�ca po upływie 
roku obrotowego. . 

23.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej 
lub na ��danie, o którym mowa w art. 23.3. Wniosek Rady Nadzorczej, zawieraj�cy stosowne uzasadnienie, 
winien by� zło�ony Zarz�dowi na pi�mie, najpó�niej na miesi�c przed proponowanym przez Rad� terminem 
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
23.3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału zakładowego 
Funduszu mog� ��da� zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia okre�lonych 
spraw w porz�dku obrad tego zgromadzenia.  ��danie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
nale�y zło�y� Zarz�dowi na pi�mie lub w postaci elektronicznej. ��danie powinno by� uzasadnione.  
23.4. Zarz�d obowi�zany jest w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu ��dania, o którym mowa 
w art. 23.3., zwoła� nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.  
23.5. Akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej połow� kapitału zakładowego lub co najmniej połow� ogółu 
głosów w Funduszu mog� zwoła� nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczaj� 
przewodnicz�cego tego zgromadzenia. 
23.6. Rada Nadzorcza mo�e zwoła� zwyczajne Walne Zgromadzenie, je�eli Zarz�d nie zwoła go w 
przepisanym terminie. Rada Nadzorcza mo�e zwoła� nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, je�eli jego 
zwołanie uzna za wskazane. 

Artykuł 24 

24.1. Rada Nadzorcza, jak równie� akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� 
dwudziest� kapitału zakładowego mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad 
najbli�szego Walnego Zgromadzenia. ��danie powinno zosta� zgłoszone Zarz�dowi nie pó�niej ni� na 21 
(dwadzie�cia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. ��danie powinno zawiera� 
uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. ��danie mo�e zosta� 
zło�one w postaci elektronicznej. 
24.2. Zarz�d jest obowi�zany niezwłocznie, jednak nie pó�niej ni� na 18 (osiemna�cie) dni przed 
wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosi� zmiany w porz�dku obrad, wprowadzone na 
��danie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie nast�puje w sposób wła�ciwy dla zwołania walnego 
zgromadzenia.  

Artykuł 25 

Walne Zgromadzenia odbywaj� si� w Warszawie. Walne Zgromadzenia organizowane s� w miejscu i czasie 
ułatwiaj�cym jak najszerszemu kr�gowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu. . 

Artykuł 26 

Walne Zgromadzenie mo�e podejmowa� uchwały pod warunkiem obecno�ci na nim akcjonariuszy 
reprezentuj�cych co najmniej 25% kapitału zakładowego Funduszu. 

Artykuł 27 

27.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane s� wzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów oddanych, tzn. gdy 
ilo�� głosów oddanych za uchwał� jest wi�ksza ni� ilo�� głosów oddanych przeciw uchwale, z pomini�ciem 
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głosów niewa�nych i wstrzymuj�cych si�, je�eli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi� inaczej. Wi�kszo�� ta 
wymagana jest w szczególno�ci w nast�puj�cych sprawach:  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Funduszu oraz sprawozdania 
 finansowego za ubiegły rok obrotowy,  

b) podj�cie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,  

c) udzielenie członkom organów Funduszu absolutorium z wykonania obowi�zków.  

27.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poni�ej podejmowane s� wi�kszo�ci� 3/4 (trzy 
czwarte) oddanych głosów:  

a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji,  

b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych,  

c) zbycie przedsi�biorstwa Funduszu lub jego zorganizowanej cz��ci,  

d) poł�czenie Funduszu z inn� spółk�,  

e) rozwi�zanie Funduszu.  

27.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwi�kszaj�cych �wiadczenia akcjonariuszy lub 
uszczuplaj�cych prawa przyznane osobi�cie poszczególnym akcjonariuszom wymagaj� zgody wszystkich 
akcjonariuszy, których dotycz�.  

27.4. Do wył�cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia nale�y udzielenie absolutorium członkom organów 
Funduszu z wykonania przez nich obowi�zków oraz podj�cie decyzji co do osoby, która sprawowała lub 
sprawuje funkcj� członka Rady Nadzorczej lub Zarz�du, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia 
odszkodowania, które osoba ta mo�e by� zobowi�zana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku 
zobowi�za� powstałych w zwi�zku ze sprawowaniem funkcji przez t� osob�, je�eli osoba ta działała w 
dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w �wietle okoliczno�ci przekonaniu tej osoby, był w 
najlepszym interesie Funduszu.  

27.5. Nabycie i zbycie nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomo�ci czy 
u�ytkowaniu wieczystym albo ich obci��enia, w szczególno�ci ograniczonym prawem rzeczowym, nie 
wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 

Artykuł 28 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarz�dza si� przy wyborach oraz nad 
wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu b�d� o poci�gni�cie ich do 
odpowiedzialno�ci, jak równie� w sprawach osobistych. Poza tym nale�y zarz�dzi� tajne głosowanie na ��danie 
cho�by jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.  

Artykuł 29 

29.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym 
spo�ród osób uprawnionych do głosowania wybiera si� Przewodnicz�cego Zgromadzenia. W razie 
nieobecno�ci Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera 
Prezes Zarz�du albo osoba wyznaczona przez Zarz�d.  

29.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.  

V. GOSPODARKA FUNDUSZU  

Artykuł 30 

Organizacj� Funduszu okre�la regulamin organizacyjny uchwalony przez Rad� Nadzorcz�.  

Artykuł 31 

Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.   

Artykuł 32 

W ci�gu 8 (o�miu) miesi�cy po upływie roku obrotowego Zarz�d jest obowi�zany sporz�dzi� i zło�y� Radzie 
Nadzorczej bilans na ostatni dzie� roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalno�ci 
Funduszu w tym okresie, a w ci�gu 10 (dziesi�ciu) miesi�cy przedło�y� ww. dokumenty Walnemu 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  
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Artykuł 33 

Dat� nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin 
wypłaty powinien nast�pi� nie pó�niej ni� w ci�gu 8 (o�miu) tygodni od dnia podj�cia uchwały o podziale 
zysku.  

VI. POSTANOWIENIA KO�COWE  

Artykuł 34 

34.1. Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "PARKIET" lub w dzienniku "PULS BIZNESU", z 
wyj�tkiem ogłosze�, które z mocy obowi�zuj�cych przepisów prawa: a) podlegaj� ogłoszeniu w Monitorze 
S�dowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B lub b) zamieszczane s� na stronie internetowej 
Funduszu, lub c) s� przekazywane przez Fundusz w trybie wła�ciwym dla informacji bie��cych zgodnie z 
przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
34.2. (skre�lono)  

�

 
 


