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Ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii I

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd BBI Development NFI S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2009 r., na podstawie upoważnienia udzielonego 
w uchwale Nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) z dnia 14 maja 2009 roku, podjął uchwałę, 
w której ustalił cenę emisyjną akcji nowej emisji serii I, wyemitowanych na podstawie w/w uchwały NWZ i 
przeznaczonych do objęcia w ramach niepublicznej subskrypcji prywatnej.  

Cena emisyjna została ustalona na 0,32 zł i jest wyższa od dolnego zakresu przedziału cenowego, okreś lonego w 
upoważnieniu udzielonym Zarządowi w w/w uchwale NWZ, co przy obecnym stanie rynku jest w opinii Zarządu 
pozytywnym sygnałem i odzwierciedleniem znaczącego zainteresowania akcjami Funduszu, jakie deklarują 
inwestorzy instytucjonalni.

Deklaracje objęcia akcji nowej emisji złożyli obligatariusze Spółki oraz inni inwestorzy, w tym finansowi. 
Dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym planowane jest w perspektywie kilku miesięcy, po 
zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego przygotowywanego obecnie prospektu emisyjnego. Według 
posiadanych informacji, renomowane podmioty obejmujące akcje nowej emisji traktują inwestycję w akcje Spółki 
długoterminowo.

Podstawa prawna: 
art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539 z 
późn. zm.). 
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