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Treść raportu:

Spółka pod firmą: „BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej 

jako „Fundusz”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 22 września 2010 roku Rada Nadzorcza Funduszu powołała Pana 

Krzysztofa Nowińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu od dnia 1 października 2010 roku na dwuletnią kadencję.

Pan Krzysztof Nowiński (lat 48), absolwent Harvard University oraz SGPiS (SGH). Posiada ponad 13-letnie 

doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania funduszami private equity/venture capital oraz w zakresie 

bankowości inwestycyjnej. W latach 2009-2010 Dyrektor Zarządzający w IEG Investment Banking – niemieckim 

banku inwestycyjnym będącym liderem na rynku transakcji średniej wielkości w Niemczech (odpowiedzialny za 

polskie operacje firmy). W latach 2003-2009 Associate Partner w bmp AG -- niemieckim funduszu venture capital 

notowanym na giełdach we Frankfurcie i Warszawie – oraz Członek Zarządu bmp Polska (odpowiedzialny za 

pozyskiwanie i realizację inwestycji bmp w Polsce). W latach 1997-2002 Członek Zarządu CA-IB Fund 

Management, firmy zarządzającej NFI Hetman. W latach 1993-1997 konsultant w McKinsey & Company, w biurach 

w Sztokholmie i Warszawie. W latach 1988-1991 pracował w Narodowym Banku Polskim i brał udział w pracach 

nad reformą polskiego systemu bankowego oraz nad stworzeniem rynku kapitałowego w Polsce. Zasiadał w 

radach nadzorczych spółek z różnych branż, także w radach spółek publicznych (Impexmetal, Morliny, Bankier). 

Stypendysta Fulbrighta (1991). 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Krzysztof Nowiński 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 Krzysztof Nowiński 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.
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