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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 8 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza Funduszu powołała Pana 

Marka Piątkowskiego na stanowisko Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2011 roku na dwuletnią kadencję.

Pan Marek Piątkowski posiada szerokie doświadczenie menedżerskie w bezpośrednich inwestycjach, jak również 

w strukturyzowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami. Jego doświadczenie inwestycyjne rozciąga się od rynku 

publicznego (ING PTE) do venture capital (HALS Fundusz Kapitałowy, MCI Management). W latach 2009-2010 Pan

Marek Piątkowski był Partnerem Zarządzającym w CONOR Capital, spółce zajmującej się doradztwem w zakresie 

fuzji i przejęć. Wcześniej przez ponad 4 lata był Prezesem Zarządu giełdowej spółki MISPOL SA, gdzie m.in. w 

wyniku przeprowadzonych przejęć oraz inwestycji organicznych, doprowadził do zwielokrotnienia skali działalności 

przy jednoczesnej zmianie koncentracji działalności z segmentów schyłkowych na segmenty silnie wzrostowe. W 

latach 2004-2005 pełnił rolę Dyrektora Inwestycyjnego w MCI Management SA, a wcześniej przez ponad 4 lata 

pracował również jako Dyrektor Inwestycyjny w HALS Fundusz Kapitałowy. W latach 1999-2001 zatrudniony był 

jako analityk przez ING Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne. W latach 1998-2000, Pan 

Marek Piątkowski związany był z Przeglądem Rynku Telekomunikacji i Informatyki TELEINFO jako dziennikarz.

Pan Marek Piątkowski posiada tytuł magistra w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych 

Przedsiębiorstw  uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz jest posiadaczem prawa do 

używania tytułu CFA. Jest on także przewodniczącym komisji rewizyjnej CFA Society of Poland, zasiadał także w 

radach nadzorczych wielu spółek, w tym spółek publicznych. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Piątkowski 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 Marek Piątkowski 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.

 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt 22) i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 

33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.)
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