
Tre�� uchwał podj�tych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

w dniu 8 pa�dziernika 2012 r. 

�

Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia 

§1. Działaj�c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia wybra� na 

Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryszarda Bartkowiaka. ---------------  

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. ------------------------------------------------------   

W głosowaniu tajnym nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu 

sze�ciu milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, 

stanowi�cych 38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) 

kapitału zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� 

milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 

(czterdzie�ci sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów 

oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano.  

Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie przyj�cia porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 

uchwala, co nast�puje: --------------------------------------------------------------------------------------   

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 

postanawia przyj�� porz�dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu 

opublikowanym Raportem Bie��cym z dnia 11 wrze�nia 2012 roku numer 26/2012. ------------   

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. ------------------------------------------------------  



W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano.  

Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., 

działaj�c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwala, co nast�puje: -----------------------------------------------------  

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 

obrotowy 2011, na które składa si� m.in.: ---------------------------------------------------------------  

1. bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje po stronie 

aktywów i pasywów sum� równ� 541.677 tys. zł (pi��set czterdzie�ci jeden milionów 

sze��set siedemdziesi�t siedem tysi�cy złotych); aktywa netto wyra�one w tysi�cach 

wykazane w sprawozdaniu finansowym wynosz� na dzie� 31 grudnia 2011 roku 

416.590 tys. zł (czterysta szesna�cie milionów pi��set dziewi��dziesi�t tysi�cy 

złotych), ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, 

wykazuj�cy zysk netto w kwocie 8.068 tys. zł (osiem milionów sze��dziesi�t osiem 

tysi�cy złotych), -------------------------------------------------------------------------------------   

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 

31 grudnia 2011 roku wykazuj�ce zwi�kszenie kapitału własnego w kwocie 8.068 tys. 

zł (osiem milionów sze��dziesi�t osiem tysi�cy złotych), ------------------------------------  

4. rachunek z przepływu �rodków pieni��nych, wykazuj�cy zmniejszenie stanu �rodków 

pieni��nych za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku na 



sum� 68.190 tys. zł (sze��dziesi�t osiem milionów sto dziewi��dziesi�t tysi�cy 

złotych), ----------------------------------------------------------------------------------------------   

5. informacj� dodatkow�. -----------------------------------------------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. ------------------------------------------------------  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano.  

Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du Spółki z działalno�ci w 2011 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., 

działaj�c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwala, co nast�puje: -----------------------------------------------------  

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z  działalno�ci Black 

Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w roku obrotowym 2011. ---------------------  

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. --------------------------------------------------  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano.  

Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 



z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Spółki za rok 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka 

Akcyjna, działaj�c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co 

nast�puje:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011, na które składa si� m.in.: ----------------------  

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie� 31 grudnia 2011 roku, które 

wykazuje po stronie aktywów i pasywów sum� 681.500 tys. zł (sze��set osiemdziesi�t 

jeden milionów pi��set tysi�cy złotych), ------------------------------------------------------------  

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 

roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazuj�cy zysk przypadaj�cy na akcjonariuszy Spółki w 

wysoko�ci 2.755 tys. zł (dwa miliony siedemset pi��dziesi�t pi�� tysi�cy złotych), ---------  

3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 

stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazuj�ce zmniejszenie stanu kapitału 

własnego przypadaj�cego Grupie o kwot� 5.234 tys. zł (pi�� milionów dwie�cie 

trzydzie�ci cztery tysi�ce złotych), -------------------------------------------------------------------   

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni��nych, wykazuj�ce zmniejszenie stanu 

�rodków pieni��nych za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 

roku na sum� 68.576 tys. zł (sze��dziesi�t osiem milionów pi��set siedemdziesi�t sze�� 

tysi�cy złotych), -----------------------------------------------------------------------------------------  

5. informacj� dodatkow�, ---------------------------------------------------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. ------------------------------------------------------  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.785.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów siedemset osiemdziesi�t pi�� tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów 

oddano „za”, 55.000 (pi��dziesi�t pi�� tysi�cy) głosów oddano „przeciw”, głosów 

„wstrzymuj�cych si�” nie oddano.  



Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du Spółki  

z działalno�ci Grupy Kapitałowej za rok 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka 

Akcyjna, działaj�c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co 

nast�puje: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Grupy 

Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011. -----------------------------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. ------------------------------------------------------  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.785.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów siedemset osiemdziesi�t pi�� tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów 

oddano „za”, 55.000 (pi��dziesi�t pi�� tysi�cy) głosów oddano „przeciw”, głosów 

„wstrzymuj�cych si�” nie oddano. -----------------------------------------------------------------------  

Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego 

Spółka Akcyjna, działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia: ---------------------------------------------------------------  

1) Zrealizowana strat� netto za rok 2011 w kwocie 40.564 tys. zł (czterdzie�ci milionów 

pi��set sze��dziesi�t cztery tysi�ce złotych) pokry� zrealizowanym zyskiem za rok 

2011 w kwocie 8.997 tys. zł (osiem milionów dziewi��set dziewi��dziesi�t siedem 



tysi�cy złotych) oraz niezrealizowanym zyskiem z roku 2010, który uległ cz��ciowej 

realizacji w roku 2011 w kwocie 14.763 tys. zł (czterna�cie milionów siedemset 

sze��dziesi�t trzy tysi�ce złotych), a niepokryt� zrealizowan� strat� netto za rok 2011 

w kwocie 16.804 tys. zł (szesna�cie milionów osiemset cztery tysi�ce złotych) pokry� 

z zysków przyszłych okresów. --------------------------------------------------------------------  

2) Niezrealizowana strat� za rok 2011 w kwocie 18.021 tys. zł (osiemna�cie milionów 

dwadzie�cia jeden tysi�cy złotych) pokry� z zysków przyszłych okresów. ----------------  

3) Niezrealizowany zysk netto za rok 2011 w wysoko�ci 57.656 tys. zł (pi��dziesi�t 

siedem tysi�cy sze��set pi��dziesi�t sze�� tysi�cy złotych), w zwi�zku z § 8 ust. 7 

Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych 

warunków, którym powinna podlega� rachunkowo�� narodowych funduszy 

inwestycyjnych, nie podlega podziałowi a� do jego zrealizowania. ------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� jej podj�cia. ---------------------------------------------------  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano. ------------------------  

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Bauer z wykonania obowi�zków Prezesa 

Zarz�du Spółki w roku obrotowym 2011 

 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego 

Spółka Akcyjna, działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Rafałowi Bauer z wykonania 

przez niego obowi�zków Prezesa Zarz�du Spółki, w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 

grudnia 2011 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------   

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� jej podj�cia. ---------------------------------------------------  



W głosowaniu tajnym nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu 

sze�ciu milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, 

stanowi�cych 38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) 

kapitału zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� 

milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.735.524 

(czterdzie�ci sze�� milionów siedemset trzydzie�ci pi�� tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) 

głosów oddano „za”, 55.000 (pi��dziesi�t pi�� tysi�cy) głosów oddano „przeciw”, 50.000 

(pi��dziesi�t tysi�cy) głosów oddano „wstrzymuj�cych si�”.  

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Monice Hałupczak z wykonania obowi�zków Członka 

Zarz�du Spółki w roku obrotowym 2011 

 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego 

Spółka Akcyjna, działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Monice Hałupczak z 

wykonania przez ni� obowi�zków Członka Zarz�du Spółki, w okresie od 01 stycznia 2011 

roku do 30 sierpnia 2011 roku. ----------------------------------------------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� jej podj�cia. ---------------------------------------------------  

W głosowaniu tajnym nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu 

sze�ciu milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, 

stanowi�cych 38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) 

kapitału zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� 

milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.735.524 

(czterdzie�ci sze�� milionów siedemset trzydzie�ci pi�� tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) 

głosów oddano „za”, 105.000 (sto pi�� tysi�cy) głosów oddano „wstrzymuj�cych si�”, głosów 

„przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 



z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Omieci�skiemu z wykonania obowi�zków 

Członka Zarz�du Spółki w roku obrotowym 2011 

 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego 

Spółka Akcyjna, działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Mariuszowi Omieci�skiemu z 

wykonania przez niego obowi�zków Członka Zarz�du Spółki, w okresie od 30 sierpnia 2011 

roku do 31 grudnia 2011 roku. -----------------------------------------------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� jej podj�cia. ---------------------------------------------------  

W głosowaniu tajnym nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu 

sze�ciu milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, 

stanowi�cych 38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) 

kapitału zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� 

milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.735.524 

(czterdzie�ci sze�� milionów siedemset trzydzie�ci pi�� tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) 

głosów oddano „za”, 55.000 (pi��dziesi�t pi�� tysi�cy) głosów oddano „przeciw”, 50.000 

(pi��dziesi�t tysi�cy) głosów oddano „wstrzymuj�cych si�”.  

Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania obowi�zków 

Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 

 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  

Spółka Akcyjna, działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Maciejowi Wandzel, z 

wykonania przez niego obowi�zków Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej w okresie od 01 

stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----------------------------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� jej podj�cia. ---------------------------------------------------  

W głosowaniu tajnym nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu 

sze�ciu milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, 

stanowi�cych 38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) 



kapitału zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� 

milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.735.524 

(czterdzie�ci sze�� milionów siedemset trzydzie�ci pi�� tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) 

głosów oddano „za”, 105.000 (sto pi�� tysi�cy) głosów oddano „wstrzymuj�cych si�”, głosów 

„przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zientara z wykonania obowi�zków Członka 

Rady Nadzorczej w  roku obrotowym 2011 

 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  

Spółka Akcyjna, działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Maciejowi Zientara, z 

wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 

roku do 31 grudnia 2011 roku. -----------------------------------------------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� jej podj�cia. ---------------------------------------------------  

W głosowaniu tajnym nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu 

sze�ciu milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, 

stanowi�cych 38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) 

kapitału zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� 

milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.735.524 

(czterdzie�ci sze�� milionów siedemset trzydzie�ci pi�� tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) 

głosów oddano „za”, 105.000 (sto pi�� tysi�cy) głosów oddano „wstrzymuj�cych si�”, głosów 

„przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Pawlak z wykonania obowi�zków Członka 

Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 



§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  

Spółka Akcyjna, działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Mariuszowi Pawlak, z 

wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 lutego 2011 

roku do 31 grudnia 2011 roku. -----------------------------------------------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� jej podj�cia. ---------------------------------------------------  

W głosowaniu tajnym nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu 

sze�ciu milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, 

stanowi�cych 38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) 

kapitału zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� 

milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.735.524 

(czterdzie�ci sze�� milionów siedemset trzydzie�ci pi�� tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) 

głosów oddano „za”, 105.000 (sto pi�� tysi�cy) głosów oddano „wstrzymuj�cych si�”, głosów 

„przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Le�nodorskiemu z wykonania obowi�zków 

Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011  

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  

Spółka Akcyjna, działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Bogusławowi 

Le�nodorskiemu, z wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w okresie 

od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.----------------------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� jej podj�cia. ---------------------------------------------------  

W głosowaniu tajnym nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu 

sze�ciu milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, 

stanowi�cych 38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) 

kapitału zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� 

milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.735.524 

(czterdzie�ci sze�� milionów siedemset trzydzie�ci pi�� tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) 



głosów oddano „za”, 105.000 (sto pi�� tysi�cy) głosów oddano „wstrzymuj�cych si�”, głosów 

„przeciw” nie oddano.  

 

Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Surmackiemu z wykonania obowi�zków 

Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011  

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  

Spółka Akcyjna, działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Piotrowi Surmackiemu, z 

wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 

roku do 01 lutego 2011 roku. ------------------------------------------------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� jej podj�cia. ---------------------------------------------------  

W głosowaniu tajnym nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu 

sze�ciu milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, 

stanowi�cych 38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) 

kapitału zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� 

milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.785.524 

(czterdzie�ci sze�� milionów siedemset osiemdziesi�t pi�� tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) 

głosów oddano „za”, 55.000 (pi��dziesi�t pi�� tysi�cy) głosów oddano „wstrzymuj�cych si�”, 

głosów „przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kobus z wykonania obowi�zków Członka 

Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011  

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  

Spółka Akcyjna, działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Michałowi Kobus, z 



wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 lutego 2011 

roku do 31 grudnia 2011 roku. -----------------------------------------------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� jej podj�cia. ---------------------------------------------------  

W głosowaniu tajnym nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu 

sze�ciu milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, 

stanowi�cych 38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) 

kapitału zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� 

milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.735.524 

(czterdzie�ci sze�� milionów siedemset trzydzie�ci pi�� tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) 

głosów oddano „za”, 105.000 (sto pi�� tysi�cy) głosów oddano „wstrzymuj�cych si�”, głosów 

„przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Janczewskiemu z wykonania obowi�zków 

Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011  

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego  

Spółka Akcyjna, działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Piotrowi Janczewskiemu, z 

wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 

roku do 31 grudnia 2011 roku. -----------------------------------------------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� jej podj�cia. ---------------------------------------------------  

W głosowaniu tajnym nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu 

sze�ciu milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, 

stanowi�cych 38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) 

kapitału zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� 

milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.735.524 

(czterdzie�ci sze�� milionów siedemset trzydzie�ci pi�� tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) 

głosów oddano „za”, 105.000 (sto pi�� tysi�cy) głosów oddano „wstrzymuj�cych si�”, głosów 

„przeciw” nie oddano.  

 

Uchwała Nr 18 



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka 

Akcyjna z siedzib� w Warszawie na podstawie art. 17 ust. 3 Statutu postanawia niniejszym: --   

§1. Zatwierdza si� wybór Moniki Hałupczak na członka Rady Nadzorczej. -----------------------  

§2. Monika Hałupczak  b�dzie pełnił funkcj� członka Rady Nadzorczej w ramach aktualnej 

kadencji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

W głosowaniu tajnym nad uchwał� oddano głosy z 41.470.524 (czterdziestu jeden 

milionów czterystu siedemdziesi�ciu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

34,46 % (trzydzie�ci cztery całe i czterdzie�ci sze�� setnych procenta) kapitału zakładowego, 

ł�czna liczba wa�nych głosów 41.470.524 (czterdzie�ci jeden milionów czterysta 

siedemdziesi�t tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 41.415.524 (czterdzie�ci jeden 

milionów czterysta pi�tna�cie tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 55.000 

(pi��dziesi�t pi�� tysi�cy) głosów oddano „wstrzymuj�cych si�”, głosów „przeciw” nie 

oddano.  

 

Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie cofni�cia upowa�nienia Zarz�du do podwy�szenia kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka 

Akcyjna z siedzib� w Warszawie postanawia niniejszym, �e: ----------------------------------------  

§1.Cofa si� upowa�nienie Zarz�du, o którym mowa w art. 9b Statutu Spółki do podwy�szenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i emisji warrantów subskrypcyjnych.    

§2. Zmienia si� Statut Spółki w ten sposób �e usuwa si� tre�� art. 9b Statutu Spółki. ------------  



§3.Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest 

skuteczna z chwil� rejestracji w rejestrze przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego. ----  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano, głosów „przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 

z siedzib� w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut 

Funduszu w ten sposób, �e Artykuł 1 Statutu otrzymuje nowe nast�puj�ce brzmienie: -----  

„Spółka działa pod firm� „Black Lion Fund Spółka Akcyjna”. Spółka mo�e u�ywa� skrótu 

firmy „Black Lion Fund S.A.” -----------------------------------------------------------------------------  

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem 01 stycznia 2013 roku, przy czym zmiana Statutu 

Spółki jest skuteczna z chwil� rejestracji w rejestrze przedsi�biorców Krajowego Rejestru 

S�dowego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano, głosów „przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 



z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 

z siedzib� w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut 

Funduszu w ten sposób, �e Artykuł 4 Statutu otrzymuje nowe nast�puj�ce brzmienie: -----  

„Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 wrze�nia 2000r. Kodeks Spółek Handlowych 

(Dz. U nr 94 poz. 1037). Spółka została zało�ona na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 

1993 r. o  narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz 202 z 

pó�niejszymi zmianami), której przepisy znajduj� zastosowanie do Spółki do czasu utraty jej 

mocy z dniem 01 stycznia 2013 roku.” -------------------------------------------------------------------  

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest 

skuteczna z chwil� rejestracji w rejestrze przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego. ----  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano, głosów „przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 

z siedzib� w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut 

Funduszu w ten sposób, �e skre�la si� Artykuł 9a Statutu. -----------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest 

skuteczna z chwil� rejestracji w rejestrze przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego. ----  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 



osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano, głosów „przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 

z siedzib� w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut 

Funduszu w ten sposób, �e w Artykule 13 Statutu dodaje si� nowe postanowienie 

oznaczone jako art. 13.4 w nast�puj�cym brzmieniu: ----------------------------------------------  

„13.4. Postanowienia zawarte w niniejszym art. 13 obowi�zuj� do ko�ca dnia 31 grudnia 

2012 roku. Z momentem wskazanym w zdaniu poprzednim, zako�czeniu ulegnie kadencja 

członków Zarz�du uprzednio powołanych na podstawie niniejszego art. 13, jak te� wygasn� 

ich mandaty do pełnienia funkcji członków Zarz�du.” ------------------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest 

skuteczna z chwil� rejestracji w rejestrze przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego. ----  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano, głosów „przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 24 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 

z siedzib� w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut 



Funduszu w ten sposób, �e po Artykule 13 Statutu, dodaje si� nowy Artykuł 13a w 

nast�puj�cym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------  

„Artykuł 13a --------------------------------------------------------------------------------------------------  

13a.1. Pocz�wszy od dnia 01 stycznia 2013 roku, do powoływania i odwoływania 

członków Zarz�du oraz ich kadencji, znajdowa� b�d� zastosowanie 

postanowienia zawarte w niniejszym art. 13a, z uwzgl�dnieniem postanowie� 

art. 34.4, przewiduj�cych mo�liwo�� powołania przed tym dniem przez Rad� 

Nadzorcz� Prezesa Zarz�du oraz członków Zarz�du na pierwsz� kadencj� 

rozpoczynaj�c� si� z tym dniem, do których zastosowanie od tego dnia b�d� 

miały postanowienia niniejszego art. 13a. ---------------------------------------------  

13a.2. Zarz�d składa si� z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarz�du, z 

uwzgl�dnieniem art. 13a.5. ---------------------------------------------------------------  

13a.3. Prezesa Zarz�du powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrze�eniem 

art. 34.4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powołania lub 

odwołania Prezesa Zarz�du, podejmowana jest wi�kszo�ci� 3/4 (trzech 

czwartych) głosów. ------------------------------------------------------------------------   

13a.4. Pozostali członkowie Zarz�du mog� zosta� powołani i odwołani przez Rad� 

Nadzorcz�, wył�cznie na wniosek Prezesa Zarz�du. Wniosek Prezesa Zarz�du 

w tym przedmiocie winien wskazywa� osob� lub osoby, o których powołanie 

lub odwołanie wnosi. W przypadku jego zło�enia, Przewodnicz�cy Rady 

Nadzorczej niezwłocznie zwoła jej posiedzenie, z porz�dkiem obrad 

obejmuj�cym rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarz�du. Członek Zarz�du mo�e 

by� tak�e w ka�dym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie. ---------------  

13a.5. Wyga�ni�cie mandatu Prezesa Zarz�du nie wpływa na mo�liwo�� działania 

innych członków Zarz�du i jego funkcjonowanie, je�eli zostali uprzednio 

powołani. W takim przypadku, Zarz�d lub Rada Nadzorcza winni niezwłocznie 

zwoła� Walne Zgromadzenie z przedmiotem obrad obejmuj�cym powołanie 

Prezesa Zarz�du, na dzie� przypadaj�cy nie pó�niej ni� 45 (czterdzie�ci pi��) 

dni od dnia wyga�ni�cia mandatu Prezesa Zarz�du. ----------------------------------  

13a.6. Rada Nadzorcza mo�e zawiesi� z wa�nych powodów w czynno�ciach 

poszczególnych lub wszystkich członków Zarz�du, w tym jego Prezesa, oraz 

delegowa� członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłu�szy ni� 3 (trzy) 

miesi�ce, do czasowego wykonywania czynno�ci członków Zarz�du, którzy 

zostali odwołani, zło�yli rezygnacj� albo z innych przyczyn nie mog� 



sprawowa� swoich czynno�ci. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach 

wskazanych w zdaniu poprzednim, podejmowane s� wi�kszo�ci� 4/5 (czterech 

pi�tych) wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku zawieszenia 

Prezesa, członka lub całego Zarz�du – Zarz�d lub Rada Nadzorcza winni 

niezwłocznie zwoła� Walne Zgromadzenie z przedmiotem obrad obejmuj�cym 

odpowiednio odwołanie Prezesa Zarz�du i powołanie w jego miejsce nowego 

lub odwołanie zawieszonego członka Zarz�du, na dzie� przypadaj�cy nie 

pó�niej ni� 45 (czterdzie�ci pi��) dni od dnia podj�cia uchwały Rady 

Nadzorczej w przedmiocie takiego zawieszenia, chyba �e zawieszony członek 

Zarz�du zostanie odwołany na wniosek Prezesa Zarz�du. Delegowanie członka 

Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji innego członka Zarz�du, ni� Prezes, 

mo�e nast�pi� na wniosek Prezesa Zarz�du. -------------------------------------------  

13a.7. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa 

Zarz�du, nie jest uprawniony do składania wniosków w przedmiocie powołania 

lub odwołania członków Zarz�du, o których mowa w art. 13a.4. ------------------  

13a.8. Prezes Zarz�du powoływany jest na pi�cioletni� kadencj�, liczon� od dnia jego 

powołania. Członkowie Zarz�du powoływani s� na okres do ko�ca kadencji 

Prezesa Zarz�du, na którego wniosek zostali powołani, przy czym ich mandaty 

wygasaj� w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia powołania nowego 

Prezesa Zarz�du, o ile na jego wniosek nie zostan� w tym terminie ponownie 

powołani w skład Zarz�du przez Rad� Nadzorcz�.” ----------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest 

skuteczna z chwil� rejestracji w rejestrze przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego. ----  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano, głosów „przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 25 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 



z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 

z siedzib� w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut 

Funduszu w ten sposób, �e w Artykule 15 Statutu skre�la si� postanowienie oznaczone 

jako art. 15.2. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest 

skuteczna z chwil� rejestracji w rejestrze przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego. ----  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano, głosów „przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 26 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 

z siedzib� w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut 

Funduszu w ten sposób, �e Artykuł 17.3 Statutu otrzymuje nowe nast�puj�ce brzmienie: -  

„17.3.  W przypadku wyga�ni�cia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem 

kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni s� do 

dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze 

uchwały podj�tej bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów wszystkich tych członków. 

Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wyga�nie, je�eli w terminie 

6 (sze�ciu) miesi�cy od dnia jego powołania w sposób okre�lony w zdaniu 

poprzednim, jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne 

Zgromadzenie. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej mo�e wchodzi� 

wył�cznie dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, 

co do których nie została podj�ta uchwała Walnego Zgromadzenia o 



zatwierdzeniu ich powołania. Wyga�ni�cie mandatu członka Rady Nadzorczej 

w zwi�zku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie 

wpływa na skuteczno�� uchwał, w których podejmowaniu brał udział.” ---------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest 

skuteczna z chwil� rejestracji w rejestrze przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego. ----  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano, głosów „przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 27 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 

z siedzib� w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut 

Funduszu w ten sposób, �e Artykułu 18 Statutu otrzymuje nowe nast�puj�ce brzmienie: --  

„Artykuł 18 ------------------------------------------------------------------------------------------  

18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodnicz�cego oraz 

Wiceprzewodnicz�cego Rady. -----------------------------------------------------------  

18.2.  Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy 

im. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarz�d, 

niezwłocznie po jej powołaniu, a przewodniczy mu do chwili wyboru nowego 

Przewodnicz�cego najstarszy członek nowopowołanej Rady Nadzorczej.” ------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest 

skuteczna z chwil� rejestracji w rejestrze przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego. ----  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 



osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano, głosów „przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 28 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 

z siedzib� w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut 

Funduszu w ten sposób, �e Artykuł 22 Statutu otrzymuje nowe nast�puj�ce brzmienie: ----  

„Artykuł 22 ------------------------------------------------------------------------------------------  

22.1.  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalno�ci� Spółki. Rada 

Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarz�dowi wi���cych polece� 

dotycz�cych prowadzenia spraw Spółki. -----------------------------------------------   

22.2.  Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego 

statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnie� i obowi�zków 

Rady Nadzorczej nale�y: -----------------------------------------------------------------   

1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz 

zapewnienie jego weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej 

renomie; ----------------------------------------------------------------------------   

2) ocena sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki; -------------------------   

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z 

wyników czynno�ci, o których mowa w pkt 1) i 2); -------------------------   

4) ocena wniosków Zarz�du dotycz�cych podziału zysku lub pokrycia 

straty; -------------------------------------------------------------------------------  

5) do dnia 31 grudnia 2012 r. powoływanie i odwoływanie Prezesa 

Zarz�du oraz członków Zarz�du, a pocz�wszy od dnia 01 stycznia 2013 

roku powoływanie i odwoływanie wył�cznie członków Zarz�du, w 

przypadku zło�enia wniosku w tym przedmiocie przez Prezesa Zarz�du; 

6) zawieranie umów z Prezesem Zarz�du oraz z członkami Zarz�du, jak 

te� ustalanie zasad ich wynagradzania. ----------------------------------------   



22.3.  Z uwzgl�dnieniem art. 22.4, zgody Rady Nadzorczej, wyra�onej w formie 

uchwały, wymaga dokonanie przez Spółk� takich czynno�ci, jak:  ----------------  

1) rozporz�dzenie prawem lub zaci�gni�cie zobowi�zania o warto�ci 

przekraczaj�cej 10% warto�ci aktywów netto Spółki, wynikaj�cej z 

ostatniego jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki; 

2) nabywanie i zbywanie nieruchomo�ci, prawa u�ytkowania wieczystego 

lub udziału w nieruchomo�ci; ---------------------------------------------------  

3) zawarcie umowy lub przeprowadzenie na innej podstawie transakcji o 

warto�ci powy�ej 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) z 

podmiotami powi�zanymi z członkami Zarz�du Spółki, członkami 

organów lub prokurentem Spółki, a tak�e z członkami rodzin tych osób, 

oraz z podmiotami w których te osoby dysponuj� po�rednio lub 

bezpo�rednio prawem do wykonywania ponad 20% ł�cznej liczby 

głosów lub prawem do udziału w pand 20% zysku, lub prawem do 

nabycia co najmniej 20% (dwadzie�cia procent) praw udziałowych,  ----  

22.4. Wszelkie limity i progi kwotowe wskazane w art. 22.3, odnosz� si� zarówno do 

pojedynczych transakcji lub czynno�ci, jak i ich ci�gu, tj. szeregu transakcji i 

czynno�ci dokonanych w okresie roku z jednym podmiotem lub podmiotami 

powi�zanymi w sposób analogiczny do okre�lonego w art. 22.3 pkt 3). Je�eli 

dany limit lub próg miałby zosta� przekroczony w zwi�zku z kolejn� transakcj� 

lub czynno�ci� dokonan� w okresie roku, wymagana jest zgoda Rady 

Nadzorczej na dokonanie takiej transakcji lub czynno�ci.” -------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest 

skuteczna z chwil� rejestracji w rejestrze przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego. ----  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano, głosów „przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 29 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 



z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 

z siedzib� w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut 

Funduszu w ten sposób, �e Artykuł 24.1 Statutu otrzymuje nowe nast�puj�ce brzmienie: -  

„24.1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d. Pocz�wszy od dnia 1 

stycznia 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno si� odby� 

najpó�niej w terminie 6 (sze�ciu) miesi�cy po upływie ka�dego roku 

obrotowego.” -------------------------------------------------------------------------------   

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest 

skuteczna z chwil� rejestracji w rejestrze przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego. ----  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano, głosów „przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 30 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 

na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Funduszu w ten sposób, �e 

Artykuł 28 Statutu otrzymuje nowe nast�puj�ce brzmienie: -------------------------------------  

„Artykuł 28 ------------------------------------------------------------------------------------------  

28.1  Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane s� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� 

głosów oddanych, 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci 

Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; --------  



b) podj�cie uchwały co do podziału zysku albo o pokryciu strat; -------------  

c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania 

przez nich obowi�zków; ---------------------------------------------------------  

d) odwołanie lub zawieszenie w czynno�ciach członka Zarz�du, 

dokonywane na wniosek Prezesa Zarz�du; -----------------------------------  

e) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie 

kooptacji, stosownie do art. 17.3. -----------------------------------------------   

28.2.  Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poni�ej 

podejmowane s� wi�kszo�ci� ¾ (trzech czwartych) oddanych głosów: -----------  

a) zmiana Statutu Spółki, w tym emisja nowych akcji; ------------------------  

b) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwsze�stwa 

obj�cia akcji; -----------------------------------------------------------------------  

c) zbycie przedsi�biorstwa Spółki; ------------------------------------------------  

d) poł�czenie Spółki z inna spółk�; ------------------------------------------------  

e) rozwi�zanie Spółki; ---------------------------------------------------------------  

f) odwołanie lub zawieszenie w czynno�ciach Prezesa Zarz�du, a 

pocz�wszy od dnia 01 stycznia 2013 roku tak�e powołanie Prezesa 

Zarz�du; ----------------------------------------------------------------------------  

g) odwołanie lub zawieszenie w czynno�ciach członka Zarz�du, 

dokonywane bez wniosku Prezesa Zarz�du w tym przedmiocie. ----------  

28.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poni�ej 

podejmowane s� wi�kszo�ci� 3/5 (trzech pi�tych) oddanych głosów: -------------  

a) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej;------------------------  

b) skrócenie kadencji Rady Nadzorczej. ------------------------------------------  

28.4.  Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwi�kszaj�cych �wiadczenia 

akcjonariuszy lub uszczuplaj�cych prawa przyznane osobi�cie poszczególnym 

akcjonariuszom wymagaj� zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotycz�. 

28.5.   Do wył�cznej kompetencji Walnego Zgromadzenia nale�y udzielenie 

absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania 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 �wietle okoliczno�ci przekonaniu 

tej osoby, był w najlepszym interesie Spółki. -----------------------------------------  

28.6.  Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie lub zbycie przez Spółk� 

nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomo�ci.” -------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest 

skuteczna z chwil� rejestracji w rejestrze przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego. ----  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano, głosów „przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 31 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 

z siedzib� w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut 

Funduszu w ten sposób, �e Artykuł 32 Statutu otrzymuje nowe nast�puj�ce brzmienie: ----  

„W ci�gu  3 (trzech) miesi�cy po upływie roku obrotowego Zarz�d jest obowi�zany 

sporz�dzi� i zło�y� Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz dokładne 

pisemne sprawozdanie z działalno�ci Spółki w tym okresie.” -------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest 

skuteczna z chwil� rejestracji w rejestrze przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego. ----  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano, głosów „przeciw” nie oddano.  



Uchwała Nr 32 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 

na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Funduszu w ten sposób, �e 

dodaje si� w Artykule 34 Statutu nowe postanowienia, oznaczone jako art.34.4 i art. 34.5   

w nast�puj�cym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------  

„34.4.  Przed dniem 1 stycznia 2013 r., Rada Nadzorcza  mo�e podj�� w zwi�zku z art. 

13.4 i art. 13a uchwał� o powołaniu Prezesa Zarz�du na kadencj� 

rozpoczynaj�c� si� z dniem 1 stycznia 2013 r. Na wniosek osoby powołanej 

uchwał�, o której mowa w zdaniu poprzednim, Rada Nadzorcza mo�e tak�e 

przed dniem 1 stycznia 2013 r. podj�� uchwał� w przedmiocie powołania lub 

odwołania członków Zarz�du na kadencj� rozpoczynaj�c� si� z dniem 01 

stycznia 2013 r. W przypadku podj�cia przez Rad� Nadzorcz� uchwał, o 

których mowa w niniejszym art. 34.4, do osób powołanych na ich podstawie w 

skład Zarz�du od dnia 1 stycznia 2013 r. zastosowanie znajdowa� b�d� wprost 

postanowienia art. 13a dotycz�ce długo�ci kadencji, ich odwoływania, 

zawieszania i innych spraw regulowanych w art. 13a. -------------------------------   

34.5.  Z ko�cem dnia 31 grudnia 2012 roku, zako�czeniu ulegnie kadencja członków 

Rady Nadzorczej sprawuj�cych funkcje do tego dnia, jak te� wygasn� ich 

mandaty do pełnienia funkcji, o ile Walne Zgromadzenie przed dniem 01 

stycznia 2013 roku powoła członków Rady Nadzorczej, której kadencja 

rozpocznie si� z dniem 01 stycznia 2013 roku.” --------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest 

skuteczna z chwil� rejestracji w rejestrze przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego. ----  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 



sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano, głosów „przeciw” nie oddano.  

Uchwała Nr 33 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 08 pa�dziernika 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 

z siedzib� w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut 

Funduszu w ten sposób, �e zmienia si� tre�� Artykułu 2, Artykułu 3, Artykułu 5, Artykułu 

6, nazwy Cz��ci II statutu, Artykułu 7, Artykułu 8, nazwy cz��ci III statutu, Artykułu 9, 

Artykułu 10, Artykułu 11, nazwy Cz��ci IV statutu, Artykułu 12, Artykułu 14, Artykułu 

15.1, Artykułu 16, Artykułu 29, nazwy Cz��ci V statutu, Artykułu 31, Artykułu 34.1 w 

ten sposób �e, gdy w tre�ci aktualnie obowi�zuj�cego Artykułu 2, Artykułu 3, Artykułu 5, 

Artykułu 6, nazwy Cz��ci II statutu, Artykułu 7, Artykułu 8, nazwy cz��ci III statutu, 

Artykułu 9, Artykułu 10, Artykułu 11, nazwy Cz��ci IV statutu, Artykułu 12, Artykułu 14, 

Artykułu 15.1, Artykułu 16, Artykułu 29, nazwy Cz��ci V statutu, Artykułu 31, Artykułu 34.1 

– wyst�puje okre�lenie „Fundusz” (w jakiejkolwiek formie), zostaje ono zamienione na słowo 

„Spółka” – w odpowiedniej formie. ----------------------------------------------------------------------  

§2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest 

skuteczna z chwil� rejestracji w rejestrze przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego. ----  

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 46.840.524 (czterdziestu sze�ciu 

milionów osiemset czterdziestu tysi�cy pi��set dwudziestu czterech) akcji, stanowi�cych 

38,93 % (trzydzie�ci osiem całych i dziewi��dziesi�t trzy setne procenta) kapitału 

zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 46.840.524 (czterdzie�ci sze�� milionów 

osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery), z czego 46.840.524 (czterdzie�ci 

sze�� milionów osiemset czterdzie�ci tysi�cy pi��set dwadzie�cia cztery) głosów oddano „za”, 

głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano, głosów „przeciw” nie oddano.  
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