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RAPORT BIEŻĄCY NUMER 25/2009r. 
Ustosunkowanie się Zarządu BBI Capital NFI S.A. do tekstu reklamowego zamieszczonego 

w Gazecie Puls Biznesu z dnia 25 maja 2009 roku 
 
Odnosząc się do tekstu reklamowego zamieszczonego przez Pana Jarosława Wyrwę w gazecie Puls 
Biznesu w dniu 25 maja 2009 roku informujemy, że informacje zamieszczone na stronie internetowej 
spółki były nieaktualne, za co wszystkich przepraszamy.  
Udział BBI Capital NFI S.A. w kapitale zakładowym PPHU Duda Bis sp. z o. o. nie wynosi 19,05 % 
bowiem BBI Capital NFI S.A. przysługuje obecnie 11,43 % udziałów w kapitale zakładowym PPHU 
Duda Bis Sp. z o. o. Zaangażowanie zaś kapitałowe BBI Capital NFI S.A. w PPHU Duda Bis Sp. z o.o. 
wyniosło łącznie 12 mln zł.  
Ponadto obecnie BBI Capital NFI S.A. prowadzi przed Sądem Okręgowym w Warszawie postępowania 
o zapłatę łącznej kwoty 20 mln PLN z tytułu kar umownych w związku z rażącymi naruszeniami 
postanowień umowy inwestycyjnej między innymi przez pana Mariana Dudę. Nadmienić należy, że 
obok dochodzonych przed Sądem Okręgowym w Warszawie kar umownych z tytułu naruszeń umowy 
inwestycyjnej Pan Marian Duda i inne podmioty umowy inwestycyjnej po jego stronie dopuściły się 
szeregu innych naruszeń jej postanowień.     
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że jakkolwiek spółka Euroubojnia Jędrzejów sp. z o. o. 
postawiona została w stan upadłości, to jej zakład produkcyjny jest jednym z najnowocześniejszych 
tego typu obiektów w kraju, co zresztą na każdym kroku podkreśla Zarząd PPHU Duda – Bis sp. z o. o. 
i co może mieć istotne znaczenie dla zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. 
Co do sytuacji PPHU Duda - Bis sp. z o.o. to rzeczywiście jest ona bardzo skomplikowana.  
Przede wszystkim Pan Marian Duda okazał się bardzo nierzetelnym partnerem. Swoimi działaniami 
doprowadził do sytuacji w jakiej obecnie znajduje się PPHU Duda - Bis sp. z o. o. i inne podmioty z 
Grupy Duda. A działania podejmowane przez BBI Capital NFI S.A. mają na celu wyłącznie naprawę 
sytuacji poprzez przejęcie kontroli nad spółką, restrukturyzację jej zadłużenia, w tym podpisanie 
stosownych ugód z Konsorcjum Banków, głównymi wierzycielami PPHU Duda - Bis sp. z o. o.  
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że działania te są sprzeczne z interesem Pana Mariana Dudy.  
Rzeczywistych intencji Pana Mariany Dudy dowodzi szereg okoliczności.  
Pan Marian Duda, wbrew ciążącym na nim zobowiązaniom, przeniósł swój majątek na osobę z nim 
blisko związaną, Panią Renatę Oleksiak.  
Zarząd PPHU Duda Bis sp. z o. o., którego Prezesem jest Pan Marian Duda, w kilka dni przed 
złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości PPHU Duda – Bis sp. z o. o. z możliwością zawarcia układu 
podpisał kilka lub kilkanaście umów dzierżawy pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej zakładu 
PPHU Duda Bis sp. z o. o. na rzecz spółki Polmanter Investments Ltd. z siedzibą na Cyprze. 
Zadziwiające jest, że w obliczu grożącej spółce upadłości jej Zarząd zawiera istotną dla spółki umowę 
z partnerem o niskiej wiarygodności (spółka ta założona została w grudniu ubiegłego roku, a więc 
miesiąc przed zawarciem umów, a jej pośrednimi właścicielami są podmioty ze Stanów Zjednoczonych 
oraz Seszeli). Podkreślić należy, że powyższe umowy zawarte zostały bez zgody wspólników PPHU 
Duda – Bis sp. z o. o. wyrażonej w formie uchwały, który to wymóg wynika z przepisów Kodeksu 
spółek handlowych oraz bez zgody Rady Nadzorczej, która jest wymagana przy takiej transakcji 
zgodnie z umową spółki PPHU Duda – Bis sp. z o. o. Oczywiście umowy te zawarte zostały bez 
uprzedniego choćby powiadomienia BBI Capital NFI S.A. Wyjaśnieniem dla takich działań jest 



okoliczność (jakkolwiek nie mamy bezpośrednich dowodów), że spółka ta kontrolowana jest w 
rzeczywistości przez Pana Mariana Dudę lub Panią Renatę Oleksiak.  
Dla Pana Mariana Dudy jak najszybsze ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku PPHU 
Duda – Bis sp. z o. o. wydaje się być oczywiście najkorzystniejszym rozwiązaniem. Pozbywa się on w 
ten sposób szeregu zobowiązań wobec Konsorcjum Banków i innych wierzycieli, w tym dostawców, 
którym spółka PPHU Duda Bis Sp. z o.o. winna była i jest znaczne pieniądze.  
Obecnie całość działalności operacyjnej PPHU Duda Bis sp. z o. o. prowadzona jest przez spółkę Duda 
Logistic Sp. z o.o., przy wykorzystaniu infrastruktury PPHU Duda – Bis sp. z o. o., która przejęła 
ponadto rozliczenia oraz umowy handlowe spółki Duda Bis Sp. z o.o. Nie jest przypadkiem, że Spółka 
Duda Logistic sp. z o. o., jak wynika z danych rejestrowych KRS, należy w całości do Pani Renaty 
Oleksiak, a Prezesem jej Zarządu jest Pan Krzysztof Woźnica, będący jednocześnie Wiceprezesem 
Zarządu PPHU Duda Bis sp. z o. o., który pełni funkcję w Duda Logistic sp. z o. o. wbrew ciążącemu 
na nim ustawowemu zakazowi konkurencji. Nie mamy pełnej wiedzy o umowach łączących PPHU 
Duda Bis sp. z o. o. oraz Duda Logistic sp. z o. o., bowiem Zarząd spółki PPHU Duda - Bis Sp. z o.o. w 
osobach Pan Marian Dudy oraz Pana Krzysztofa Woźnicy nie chce udostępnić dokumentów spółki 
członkom Rady Nadzorczej powołanym przez Fundusz oraz BBI Capital NFI S.A., jako wspólnikowi, 
wbrew wyraźnym obowiązkom ustawowym w tym względzie.  
Powyższe okoliczności wpisują się w całokształt sytuacji. Zakładamy, że celem Pana Mariana Dudy jest 
dalsze prowadzenie działalności poprzez podstawione spółki i osoby, tj. m. in. Duda Logistic sp. z o. o. 
oraz Polmanter Investments Ltd., z wykorzystaniem infrastruktury zakładu PPHU Duda Bis sp. z o. o., 
co faktycznie realizuje, a następnie zakup tego zakładu w toku postępowania upadłościowego  za 
symboliczną cenę. Kto bowiem kupi zakład obciążony wieloletnią dzierżawą, przy wysoce 
prawdopodobnym założeniu, że umowy są obciążone wysokimi karami umownymi za ich rozwiązanie? 
W rachubę może wchodzić tylko podmiot powiązany z Panem Marianem Dudą.  
Odnosząc się zaś do słów Pana Mariana Dudy, że nie posiada żadnego majątku należy wspomnieć, że 
kilka miesięcy temu Pan Marian Duda zbył na rzecz Pani Renaty Oleksiak 60,15% udziałów w kapitale 
zakładowym PPHU Duda Bis Sp. z o.o. za kwotę ponad 5 mln zł. Zgodnie z zawartą umową sprzedaży 
udziałów Pani Renata Oleksiak przekazała panu Marianowi Dudzie te środki w gotówce przed 
podpisaniem umowy. 
Jako Zarząd BBI Capital NFI S.A. głęboko wierzymy, że organy państwa, które zostały powiadomione 
o wszystkich tych nieprawidłowościach, wszystkie te sprawy szybko wyjaśnią.   
Podkreślić należy, że naszym celem jest uratowanie stanowisk pracy, Spółki i zainwestowanych 
pieniędzy. Pojawienie się reklamy podpisanej przez Pana Jarosława Wyrwę, w ramach której pan 
Jarosław Wyrwa, sam ze sobą prowadzi wywiad, upewnia nas w tym, że podejmowanie działania mają 
sens. Bo jak wytłumaczyć fakt, że Pan Jarosław Wyrwa w poprzednich latach występował jako  
pełnomocnik Pana Mariana Dudy? Dodatkowo Pan Jarosław Wyrwa nigdy nie próbował się 
kontaktować z BBI Capital NFI S.A. i podjąć rozmowy na temat inwestycji Funduszu w spółkę PPHU 
Duda - Bis sp. z o.o., a mógł to zrobić zanim zamieścił w gazecie PB płatne ogłoszenie reklamowe, 
które mogło kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych.  
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