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Treść  raportu:

Zarząd BBI Development NFI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 września 2007 r., Fundusz zawarł, jako 

Sprzedający, umowę sprzedaży dotyczącą nieruchomości położonej w Poznaniu, będącej przedmiotem umowy 

przyrzeczonej, o którym mowa w Raporcie Bieżącym nr 57/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. (dalej: „Nieruchomość”). 
Kupującym jest spółka celowa Realty Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 

Developerski 9 Spółka komandytowa – akcyjna”, z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem opisywanej umowy jest prawo własności zabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni 

11.736 m. kw., położonych nad Jeziorem Kierskim, posiadających bezpośredni dostęp do akwenu wodnego.

Sprzedający przeniósł na Kupującego uprawnienia wynikającego z wszelkich dokumentów związanych z 

Nieruchomością, w tym ostatecznej i prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy, koncepcji urbanistycznej 

dotyczącej przyszłego przedsięwzięcia developerskiego, a także umów z podmiotami prowadzącymi działalność w 

zakresie dostawy oraz instalacji wszelkich mediów.

Łączna cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 12.250.000 zł. Zapłata ceny sprzedaży nastąpi w terminie do dnia

15 października br. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Kupującego oraz ze środków 

pozyskanych z kredytu bankowego zaciągniętego przez spółkę celową.

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

kapitałów własnych Funduszu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Finansów 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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