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Informacja o otrzymaniu przez BBI Development NFI SA zawiadomienia, na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji

Treść  raportu:

Zarząd BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając w trybie art. 70 pkt 1) 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), niniejszym informuje o 
otrzymaniu w dniu 3 października 2008 r., od BB Investment sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8, 
zawiadomienia o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ustęp 1 i 4 oraz art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych („Ustawa”), w imieniu BB Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (numer KRS 0000048454), 
zawiadamiamy, że w dniu 30 września 2008 roku Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dokonał 
w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisu połączenia BB Investment Sp. z o.o. w Poznaniu ze spółką zależną BBI 
Capital S.A. w Poznaniu (numer KRS 0000222109). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 punkt 1 i art. 515 § 1 
Ksh, to jest poprzez przeniesienie całego majątku BBI Capital S.A. (spółki przejmowanej) na BB Investment Sp. z 
o.o. (spółkę przejmującą) bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej.

W związku z rejestracją wskazanego wyżej połączenia 15.404.857 akcji BBI Development NFI S.A. („Fundusz”), 
stanowiące 6,30% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Funduszu, przysługujące 
dotychczas BBI Capital S.A. posiada obecnie BB Investment Sp. z o.o.

Z uwagi na to, że wyżej opisane połączenie zostało dokonane pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej BB 
Investment, w rezultacie połączenia nie zmieniła się łączna ilość akcji Emitenta posiadana przez BB Investment 
Sp. z o.o. jako podmiot dominujący Grupy BB Investment, która wynosi 94.475.455 akcji stanowiących 38,4460% 
udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Funduszu.”
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