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Treść  raportu:

Zarząd Funduszu informuje, iż w dniu 31 lipca 2007 r. BBI Development NFI SA (jako „Kupujący”) oraz KONCEPTA 

Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (poniżej jako „Sprzedający”) zawarły – w formie aktu notarialnego – przyrzeczoną 

umowę sprzedaży dotyczącą nieruchomości położonej w Dziwnowie (poniżej jako „Umowa”), będącej 

przedmiotem przedwstępnej umowy sprzedaży, o której informowano w raporcie bieżącym nr 45/2007 z dnia 28 

maja 2007 roku (poniżej jako „Nieruchomość”).

Zawarcie Umowy jest konsekwencją, w szczególności, spełnienia przez Sprzedającego okreś lonego w 

przedwstępnej umowie sprzedaży warunku, umożliwiającego zakup nieruchomości w stanie wolnym od 

jakichkolwiek obciążeń i hipotek, uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy, 

pozwalającej na wybudowanie na przedmiotowej nieruchomości budynku wielofunkcyjnego, a także uzyskaniem 

pozytywnych wyników badania warunków gruntowych przedmiotowej nieruchomości.

Łączna cena brutto przedmiotu przyrzeczonej umowy sprzedaży wyniosła 17.000.000 zł i zostanie zapłacona w 

terminie do dnia 30 września br. Na poczet ceny zaliczony został zadatek w kwocie 850.000 zł, który Kupujący 

wpłacił przy zawarciu umowy przedwstępnej.

Strony ustaliły, ze wydanie przedmiotowej działki na rzecz BBI Development NFI S.A. nastąpi w dniu zapłaty ceny 

sprzedaży, jednakże nie później niż w dniu 5 października br.

Zgodnie z zamierzeniami Kupującego, Nieruchomość będzie przedmiotem przedsięwzięcia developerskiego 

realizowanego w ramach spółki celowej Realty Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 

Developerski 8 Spółka komandytowo – akcyjna, o której powołaniu Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 

54/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r., i w której BBI Development NFI SA oraz Realty Management Sp. z o.o., podmiot 

zależny Funduszu, są jedynymi akcjonariuszami.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% aktywów netto 

Funduszu. 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).
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