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Treść raportu:

Zarząd Spółki BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”,
„Spółka”) informuje, iż stosownie do postanowień rozdziału II ust. 1 pkt. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych, w związku ze zwołanym na dzień 21 września 2010 roku Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniem w którego porządku obrad są zmiany w składzie Rady Nadzorczej, w dniu dzisiejszym do
Spółki wpłynęły od Akcjonariuszy BBI Capital NFI SA : BB Investment SA z siedzibą w Poznaniu oraz Pawła Turno
następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki:
Pan Andrzej Szostak, (lat 48), ekonomista, absolwent Spis (SGH) w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego.
Bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów, bankowości inwestycyjnej i private equity. W latach 1989
– 1999, Partner i Prezes Zarządu firmy doradczej Access Ltd, od 1994 stowarzyszonej z Grupą Rothschild. W
latach 1999 – 2007 Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu Rothschild Polska, spółki zależnej Grupy Rothschild
Polska, spółki zależnej Grupy Rothschild.
W latach 2007 – 2009 Dyrektor Buyouts w 3i, jednej z wiodących globalnych firm private equity, odpowiedzialny za
wykupy w regionie CEE.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrzej Szostak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku
do Emitenta. Pan Andrzej Szostak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na
podstawie ustawy o KRS jak również nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji wskazanych w ustawie z dnia
21.08.1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Pan Michał Popiołek , (lat 38) Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine w BRE Banku.
Przez ostatnie 15 lat pracował w bankowości inwestycyjnej i firmach konsultingowych, z czego ostatnie 11 lat w
BRE Banku. W latach 1999 – 2003 był dyrektorem inwestycyjnym, odpowiedzialnym za inwestycje kapitałowe BRE
Banku (m.in. Vectra, Billbird, eCard). Po zmianie strategii banku był odpowiedzialny za sprzedaż portfela
zaangażowań kapitałowych (m.in. Telbank, Elektrim, Polcard, NIF’s). Od roku 2006 wprowadzał w BRE
finansowanie mezzanine. Obecnie jest odpowiedzialny za portfel kredytowy o wartości kilku mld zł ( w tym
finansowanie Project finance oraz kredyty konsorcjalne.
Przed rozpoczęciem pracy w BRE Banku Michał Popiołek pracował przez 2 lata w konsultingu w firmie EVIP, gdzie
zajmował się między innymi doradztwem corporate finance oraz wdrażaniem systemów controllingowych. W
latach 1995-1997 pracował dla Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A. (obecnie Kredyt Bank) jako oficer
inwestycyjny, był zaangażowany w szereg fuzji i przejęć realizowanych przez bank. Wcześniej pracował dla Banku
Handlowego w Warszawie (obecnie Citibank) jako analityk inwestycyjny. Przed rozpoczęciem kariery w
bankowości, był współwłaścicielem firmy software (oprogramowanie dla budownictwa). Michał Popiołek był i jest
członkiem Rad Nadzorczych wielu spólek, m.in. Novitius, Vectra, Mennica, Duda, Telbank, eCard, BRE Agent
Transferowy.
Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku finanse i bankowość. W 2010 roku ukończył program AMP w IESE
Business School w Barcelonie.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Michał Popiołek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku
do Emitenta. Pan Michał Popiołek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na
podstawie ustawy o KRS jak również nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji wskazanych w ustawie z dnia
21.08.1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Pan Paweł Turno, (lat 50) socjolog, studiował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i na Uniwersytecie im. A.
Mickiewicza w Poznaniu, jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w
którym przez dwa lata pracował jako asystent. Był jednym z założycieli i w latach 1989-1997 Prezesem Zarządu
Emax Sp. z o.o. oraz w latach 1990-1994 założycielem i Prezesem AMS S.A.
Aktualnie Pan Paweł Turno jest Prezesem Zarządu BB Investment S.A. (poprzednio w latach 1998-2009 BB
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Aktualnie Pan Paweł Turno jest Prezesem Zarządu BB Investment S.A. (poprzednio w latach 1998-2009 BB
Investment Sp. z o.o.) oraz członkiem Rad Nadzorczych: TELL S.A., Sygnity S.A., BBI ZENERIS NFI S.A., BBI
Development NFI S.A. oraz Public Profits Sp. z o.o.
Pan Paweł Turno jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Stowarzyszenia Domus Polonorum
oraz Członkiem Zarządu Fundacji Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Paweł Turno nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do
Emitenta. Pan Paweł Turno jest akcjonariuszem i pełni funkcję Prezesa Zarządu w BBI Investment SA. Pan Paweł
Turno nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS jak
również nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
W opinii reprezentowanych Akcjonariuszy dotychczasowe doświadczenie biznesowe i zawodowe wskazanych
kandydatów, w szczególności w obszarze private equity/venture capital będzie cenne dla dalszego rozwoju Spółki
jako funduszu inwestycyjnego.
Wskazani powyżej kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz przedłożyli życiorysy
zawodowe, które także zostały umieszczone na stronie internetowej www.bbicapital.pl w zakładce Relacje
Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.
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