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Raport biecy nr 46 / 2009

Data sporzdzenia: 2009-09-14

Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT NFI

Temat
Uchwała Zarzdu, pisemne uzgodnienie Planu Połczenia ze spółk JUVENES sp. z o.o. oraz jego złoenie do 
sdu rejestrowego.  
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe

Tre  raportu:

W nawizaniu do raportu biecego nr 59/2008 z dnia 9 padziernika 2008 roku, w którym Emitent informował o 
podpisaniu listu intencyjnego wyraajcego zamiar połczenia Emitenta ze spółk Juvenes sp. z o.o. w 
Warszawie, Zarzd BBI Development NFI S.A. informuje, e podjł dzi  uchwał w sprawie wyraenia zgody na 
uzgodnienie i podpisanie Planu Połczenia ze spółk JUVENES sp. z o.o. w Warszawie przy parytecie dla 
udziałowców JUVENES Sp. z o.o. 12% w połczonych kapitałach obu spółek. Dzi  take wspomniany Plan 
Połczenia wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego dla jego zbadania został podpisany przez zarzdy obu 
łczcych si spółek oraz złoony we właciwym sdzie rejestrowym.   

Plan Połczenia przewiduje m.in. e połczenie obu w/w spółek nastpi w trybie okre lonym w art. 492 § 1 pkt 1 
Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majtku JUVENES sp. z o.o. na BBI Development 
NFI S.A., w zamian za akcje nowej emisji Emitenta, które zostan wydane wspólnikom JUVENES sp. z o.o. w 
zwizku z planowanym połczeniem przewiduje si podwyszenie kapitału zakładowego Emitenta o kwot 
6.276.940 zł (sze milionów dwiecie siedemdziesit sze tysicy dziewiset czterdzieci złotych) w drodze 
emisji 62.769.400 (szedziesiciu dwóch milionów siedmiuset szedziesiciu dziewiciu tysicy czterystu) 
akcji zwykłych na okaziciela serii J o nominalnej wartoci 0,10 zł (dziesi groszy) kada, z przeznaczeniem dla 
wspólników JUVENES sp. z o.o. Akcje te zostan wydane wspólnikom JUVENES sp. z o.o. przy parytecie 12% w 
proporcji do posiadanych przez nich udziałów JUVENES sp. z o.o., przy załoeniu nastpujcego parytetu 
wymiany: w zamian za kady jeden udział JUVENES sp. z o.o. zostanie wydanych 627.694 (szeset dwadziecia 
siedem tysicy szeset dziewidziesit cztery) akcji nowej emisji serii J Emitenta. Uzgodniony przez zarzdy 
obu łczcych si spółek Plan Połczenia stanowi załcznik do niniejszego raportu. 

Uzasadnienie dla podjcia decyzji o połczeniu ze spółk JUVENES sp. z o.o. stanowi okolicznoci opisane 
szczegółowo w raporcie biecym 59/2008 z dnia 9 padziernika 2008 roku. Połczenie umoliwi wzmocnienie i 
uzupełnienie kompetencji Emitenta w pełnym zakresie przygotowywania i realizacji przedsiwzi 
developerskich, w szczególnoci w zakresie prac projektowych, przygotowania, obs ługi i zarzdzania projektami 
(„project management”) oraz nadzoru developerskiego. W ocenie Zarzdu scalenie obu spółek jest szczególnie 
istotne dla przebiegu procesów zwizanych z realizacj inwestycji budowlanych i sprzeday powierzchni w 
obiektach, których termin realizacji przewidziany jest w nadchodzcym roku, jak równie z punktu widzenia 
optymalnego dla akcjonariuszy Emitenta wykorzystania potencjału pozyskiwania atrakcyjnych projektów w 
przyszłoci. To z kolei przyczyni si do:
a) osignicia oczekiwanej stopy zwrotu z posiadanego portfela inwestycyjnego Emitenta pomimo zmiany 
sytuacji na rynku developerskim,
b) optymalizacji działalnoci Emitenta w zakresie prac projektowych, przygotowania i obs ługi inwestycji, 
komercjalizacji powierzchni uytkowej, 
c) efektywniejszej i szybszej realizacji projektów developerskich Emitenta realizowanych na terenie Warszawy,
d) utrzymania atrakcyjnej stopy zwrotu równie w przyszłoci, po zakoczeniu obecnie realizowanych 
przedsiwzi.

Zarzd Emitenta przekazuje ponadto ponownie informacje dotyczce spółki przejmowanej i jej działalnoci. 
Firma: Juvenes spółka z ograniczon odpowiedzialnoci. Rejestracja: Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000031565. Data zawizania: 25 maja 1995 roku. Siedziba: Aleje 
Jerozolimskie 133, Warszawa 02-304 Warszawa. NIP:1131114360. REGON:12262535. Kapitał zakładowy: 
50.000 zł, opłacony w całoci. 
 
Juvenes sp. z o.o. została zawizana w 1995 przez specjalistów działajcych na rynku nieruchomoci od 1989 
roku i jest podmiotem specjalizujcym si w działalnoci developerskiej oraz w kompleksowej obs łudze 
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inwestycji budowlanych, posiadajcym kompetencje w samodzielnym pozyskiwaniu, przygotowywaniu i realizacji 
przedsiwzi, dysponujcym własnym biurem inynierskim, zespołem projektowym oraz działem sprzeday. 
Juvenes, jako inwestor zastpczy sprawuje nadzory techniczne, zapewnia organizacj, obs ług prawn, kontrol 
budetów inwestycji, pomoc w komercjalizacji oraz projektowanie we wszystkich branach budowlanych. Od 
momentu rozpoczcia przez Emitenta działalnoci inwestycyjnej na rynku nieruchomoci, Juvenes sp. z o.o. 
ci le współpracuje w realizacji projektów developerskich zlokalizowanych w Warszawie.

Załczniki:
Plan Połczenia JUVENES sp. z o.o. i BBI Development NFI S.A. wraz z załcznikami 

Podstawa prawna:
§ 19 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji biecych i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych oraz warunków uznawania za równowane informacji 
wymaganych przepisami prawa pastwa niebdcego pastwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)

Załczniki
Plik Opis

BBID_JUVENES_KRS_plan połczenia_14wrze09.pdf Plan Połczenia JUVENES Sp z o.o. i BBI Development NFI SA wraz 
załcznikami

BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT NFI Budownic two (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowo )

Emili i Plater 28
(ulica) (numer)

630 33 88 630 33 90
(telefon) (fax)

fundusz@bbidevelopment.pl www.bbidevelopment.pl
(e-mail) (www)

526-10-22-256 010956222
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJCYCH SPÓŁK
Data Imi i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis
2009-09-14 Michał Skotnicki Prezes Zarzdu Michał Skotnicki 
2009-09-14 Piotr Litwiski Członek Zarzdu Piotr Li twiski 
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