
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Capital 

Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w dniu 17 grudnia 2012 roku – wznowienie obrad 

po przerwie. 

 

   Uchwała Nr 3/17/12/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.” 

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) 

z dnia 17 grudnia 2012 roku 

w sprawie zmiany przewodniczącego Zgromadzenia 

 

„§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BBI CAPITAL NARODOWY 

FUNDUSZ INWESTYCYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać 

z funkcji przewodniczącego zgromadzenia Pana Radosława L. Kwaśnickiego i powołać na 

przewodniczącą Zgromadzenia Panią Inez Krawczyńską.-------------------------------------------- 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-------------------------------------------------------- 

 w głosowaniu wzięło udział 37.118.792 akcje, tj. 72,21 % kapitału zakładowego, z których 

oddano 37.118.792 ważne głosy, --------------------------------------------------------------------- 

 za oddano 21.254.249 głosów,------------------------------------------------------------------------- 

 przeciw oddano 15.864.543 głosy, ------------------------------------------------------------------- 

 wstrzymało się 0 głosów.------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. ---------------- 

Uchwała Nr 4/17/12/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.” 

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) 

z dnia 17 grudnia 2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
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„§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BBI CAPITAL NARODOWY 

FUNDUSZ INWESTYCYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć 

porządek obrad w następującym brzmieniu:------------------------------------------------------------ 

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------ 

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------------------- 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał;------------------------------------------------------------------- 

4) Sporządzenie listy obecności;---------------------------------------------------------------------- 

5) Przyjęcie porządku obrad;------------------------------------------------------------------------- 

6) Podjęcie uchwał w sprawach:--------------------------------------------------------------------- 

a) zmian Statutu Spółki;-------------------------------------------------------------------------- 

b) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego 

Statutu Spółki;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami;---- 

d) ustalenie wysokości odrębnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 

oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;------------ 

7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------- 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------  

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:------------------------------------------------------- 

 w głosowaniu wzięło udział 37.118.792 akcje, tj. 72,21 % kapitału zakładowego, z których 

oddano 37.118.792 ważne głosy,---------------------------------------------------------------------- 

 za oddano 37.118.792 głosy,--------------------------------------------------------------------------- 

 przeciw oddano 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------ 

 wstrzymało się 0 głosów.------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodnicząca stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. ---------------- 

Uchwała Nr 5/17/12/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.” 
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z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) 

z dnia 17 grudnia 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BBI CAPITAL NARODOWY 

FUNDUSZ INEWSTYCYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 

430 kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:------------------------- 

 

1) Artykuł 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:----------------------------------- 

„Artykuł 1 

Spółka działa pod nazwą Impera Capital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Impera 

Capital S.A. oraz odpowiednika skrótu w językach obcych.”---------------------------------------- 

 

2) Artykuł 4 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:----------------------------------- 

„Artykuł 4 

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych 

(Dz. U. Nr 94 poz. 1037). Spółka została założona na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 

1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 

202, z późn. zm.), której przepisy znajdują zastosowanie do Spółki do czasu utraty jej mocy z 

dniem 1 stycznia 2013 roku.”------------------------------------------------------------------------------ 

 

3) Zmienia się treść Artykułu 2, Artykułu 3, Artykułu 5, Artykułu 6, nazwy części II 

Statutu, Artykułu 7, nazwy części III Statutu, Artykułu 9, Artykułu 10, Artykułu 11, 

nazwy części V Statutu, Artykułu 14, Artykułu 16, Artykułu 17, Artykułu 18, Artykułu 

20, Artykułu 24, Artykułu 26, Artykułu 29, Artykułu 30, Artykułu 31, nazwy części VI 

Statutu, Artykułu 33, Artykułu 34, Artykułu 35, Artykułu 36 oraz Artykułu 37 Statutu 

w ten sposób że, gdy w treści aktualnie obowiązującego Artykułu 2, Artykułu 3, Artykułu 5, 

Artykułu 6, nazwy części II Statutu, Artykułu 7, nazwy części III Statutu, Artykułu 9, 

Artykułu 10, Artykułu 11, nazwy części V Statutu, Artykułu 14, Artykułu 16, Artykułu 17, 

Artykułu 18, Artykułu 20, Artykułu 24, Artykułu 26, Artykułu 29, Artykułu 30, Artykułu 31, 

nazwy części VI Statutu, Artykułu 33, Artykułu 34, Artykułu 35, Artykułu 36 oraz Artykułu 

37- występuje określenie „Fundusz” (w jakiejkolwiek formie), zostaje ono zamienione na 

słowo „Spółka” (w odpowiedniej formie).--------------------------------------------------------------- 

§2. 
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Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywana na jej 

podstawie zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej wpisania do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------------------------------------------- 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:------------------------------------------------------- 

 w głosowaniu wzięło udział 37.118.792 akcje, tj. 72,21 % kapitału zakładowego, z których 

oddano 37.118.792 ważne głosy, --------------------------------------------------------------------- 

 za oddano 37.118.792 głosy,--------------------------------------------------------------------------- 

 przeciw oddano 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------ 

-   wstrzymało się 0 głosów.------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.---------------- 

Uchwała Nr 6/17/12/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.” 

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) 

z dnia 17 grudnia 2012 roku 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego 

Statutu Spółki 

 

„§1. 

„Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego 

tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2012 roku.---------------------------------------- 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ----------------------------------------------------------  

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:------------------------------------------------------- 

 w głosowaniu wzięło udział 37.118.792 akcje, tj. 72,21 % kapitału zakładowego, z których 

oddano 37.118.792 ważne głosy,---------------------------------------------------------------------- 

 za oddano 37.118.792 głosy,--------------------------------------------------------------------------- 

 przeciw oddano 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------ 

-   wstrzymało się 0 głosów.------------------------------------------------------------------------------- 
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Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.----------------- 

 

Uchwała Nr 7/17/12/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.” 

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) 

z dnia 17 grudnia 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia głosowania w grupie nr 1 dotyczącego wyboru Radosława L. 

Kwaśnickiego do Rady Nadzorczej Spółki i indywidualnego wykonywania czynności 

nadzorczych  

 

„§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie Pana Radosława L. Kwaśnickiego 

do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki i indywidualnego wykonywania 

czynności nadzorczych.------------------------------------------------------------------------------------ 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  ---------------------------------------------------------  

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:------------------------------------------------------- 

 w głosowaniu wzięło udział 37.118.792 akcje, tj. 72,21 % kapitału zakładowego, z których 

oddano 37.118.792 ważne głosy,---------------------------------------------------------------------- 

 za oddano 37.118.792 głosy,--------------------------------------------------------------------------- 

 przeciw oddano 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------ 

-   wstrzymało się 0 głosów.------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.----------------- 

Uchwała Nr 8/17/12/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.” 

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) 

z dnia 17 grudnia 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia głosowania w grupie nr 1 dotyczącego wyboru Cezarego 

Geregorczuka do Rady Nadzorczej Spółki i indywidualnego wykonywania czynności 

nadzorczych  
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„§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie Pana Cezarego Gregorczuka do 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki i indywidualnego wykonywania czynności 

nadzorczych.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  ---------------------------------------------------------  

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:------------------------------------------------------- 

 w głosowaniu wzięło udział 37.118.792 akcje, tj. 72,21 % kapitału zakładowego, z których 

oddano 37.118.792 ważne głosy,---------------------------------------------------------------------- 

 za oddano 25.468.792 głosy (68,614%),------------------------------------------------------------- 

 przeciw oddano 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------ 

-   wstrzymało się 11.650.000 głosów.------------------------------------------------------------------- 

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.----------------- 

 

Uchwała Nr 9/17/12/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.” 

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) 

z dnia 17 grudnia 2012 roku 

w sprawie powołania Pana Tomasza Kapeli do Rady Nadzorczej Spółki 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 ksh i art. 19 Statutu Spółki 

postanawia co następuje:----------------------------------------------------------------------------------- 

„§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Tomasza Kapelę do 

składu Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------------- 

§2. 

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  ---------------------------------------------  

Po głosowaniu, w którym nie brały udziału akcję uczestniczące przy wyborach oddzielnymi 

grupami, Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-------------------------------------------------------------- 
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 w głosowaniu wzięło udział 21.766.792 akcje, z których oddano 21.766.792 ważne głosy,- 

 za oddano 21.266.792 głosy,--------------------------------------------------------------------------- 

 przeciw oddano 500.000 głosów,---------------------------------------------------------------------- 

-   wstrzymało się 0 głosów.------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.----------------- 

Uchwała Nr 10/17/12/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.” 

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) 

z dnia 17 grudnia 2012 roku 

w sprawie powołania Pana Jana Graboń do Rady Nadzorczej Spółki 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 ksh i art. 19 Statutu Spółki 

postanawia co następuje:----------------------------------------------------------------------------------- 

„§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jana Graboń do pełnienia funkcji członka 

Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------------- 

§2. 

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  ---------------------------------------------  

Po głosowaniu, w którym nie brały udziału akcję uczestniczące przy wyborach oddzielnymi 

grupami, Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-------------------------------------------------------------- 

 w głosowaniu wzięło udział 21.766.792 akcje, z których oddano 21.766.792 ważne głosy,- 

 za oddano 21.266.792 głosy,--------------------------------------------------------------------------- 

 przeciw oddano 500.000 głosów,---------------------------------------------------------------------- 

-   wstrzymało się 0 głosów.------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.----------------- 

Uchwała Nr 11/17/12/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.” 

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) 
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z dnia 17 grudnia 2012 roku 

w sprawie powołania Pani Inez Krawczyńskiej do Rady Nadzorczej Spółki 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 ksh i art. 19 Statutu Spółki 

postanawia co następuje:----------------------------------------------------------------------------------- 

„§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Inez Krawczyńską do pełnienia funkcji 

członka Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

§2. 

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  ---------------------------------------------  

Po głosowaniu, w którym nie brały udziału akcję uczestniczące przy wyborach oddzielnymi 

grupami, Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-------------------------------------------------------------- 

 w głosowaniu wzięło udział 21.766.792 akcje, z których oddano 21.766.792 ważne głosy,- 

 za oddano 21.266.792 głosy,--------------------------------------------------------------------------- 

 przeciw oddano 500.000 głosów,---------------------------------------------------------------------- 

-   wstrzymało się 0 głosów.------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.----------------- 

Uchwała Nr 12/17/12/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

„BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.” 

z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) 

z dnia 17 grudnia 2012 roku 

w sprawie ustalenia wysokości odrębnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 

oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych 

 

„§1.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 390 §3 Kodeksu spółek 

handlowych, ustala dodatkowe indywidualne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 

oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w 

wysokości 2.000zł. brutto miesięcznie.------------------------------------------------------------------ 

§2. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”---------------------------------------------------------- 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:------------------------------------------------------- 

 w głosowaniu wzięło udział 37.118.792 akcje, tj. 72,21 % kapitału zakładowego, z których 

oddano 37.118.792 ważne głosy,---------------------------------------------------------------------- 

 za oddano 37.118.792 głosy,--------------------------------------------------------------------------- 

 przeciw oddano 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------ 

-   wstrzymało się 0 głosów.------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.----------------- 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami, w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych  

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami. 
 


