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CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA I GRUPY 
KAPITAŁOWEJ ORAZ PROWADZON Ą DZIAŁALNO ŚCIĄ 

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych potencjalni inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować 
czynniki ryzyka przedstawione poniŜej i inne informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym.  
Czynniki ryzyka, jako zdarzenia niepewne wpisane są w kaŜdą prowadzoną działalność gospodarczą. Opisane 
poniŜej czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Emitenta, mogą nie być jedynymi, które 
dotyczą Grupy Emitenta i prowadzonej przez nią działalności. W przyszłości mogą powstać ryzyka trudne do 
przewidzenia w chwili obecnej, na przykład o charakterze losowym i niezaleŜne od Grupy. NaleŜy podkreślić, Ŝe 
spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniŜej czynników ryzyka moŜe mieć istotny negatywny wpływ na 
prowadzoną przez Grupę działalność, sytuację finansową, a takŜe wyniki z prowadzonej działalności, a przez to 
na kształtowanie się rynkowego kursu akcji Emitenta. W efekcie powyŜszych zdarzeń inwestorzy mogą nie 
osiągnąć załoŜonej stopy zwrotu z inwestycji i stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. 
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniŜszej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich 
zaistnienia ani oceną ich waŜności. 

1. Ryzyko makroekonomiczne 
Emitent jest podmiotem zarządzającym funduszem developerskim w segmencie powierzchni mieszkaniowych, 
biurowych i handlowych, prowadzącym działalność na rynku polskim. Działalność i poziom wyników finansowych 
generowanych przez Grupę Emitenta, a takŜe tempo realizacji planów strategicznych uzaleŜnione są od 
koniunktury makroekonomicznej na tym rynku. Na działalność Grupy wpływają takie czynniki jak: poziom i 
tendencje zmian PKB, inflacja, bezrobocie, stopy procentowe, poziom realizowanych inwestycji, polityka fiskalna i 
monetarna rządu, dostępność środków finansowych, a takŜe sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw 
domowych. Ewentualne niekorzystne tendencje w zakresie kształtowania się czynników makroekonomicznych 
mogą mieć negatywny wpływ na wyniki, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Grupy. 

2. Ryzyko kursowe 
W przypadku ponoszenia kosztów i generowania przychodów w róŜnych walutach (np. ponoszeniu nakładów 
inwestycyjnych w złotych oraz generowaniu przychodów w walutach obcych) Grupa naraŜona będzie na ryzyko 
kursowe, co moŜe obniŜyć efektywność realizowanych przedsięwzięć. Grupa będzie dąŜyła do wyeliminowania 
ryzyka walutowego poprzez stosowanie hedgingu naturalnego i skorelowania przychodów i kosztów ponoszonych 
w tej samej walucie. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego ryzyko walutowe z tego tytułu jest w 
opinii Zarządu Emitenta nieistotne. 
Ze względu na nieistotną ekspozycję walutową do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent ani 
teŜ inne podmioty z Grupy Kapitałowej nie zawierały umów dotyczących nabycia, zbycia oraz nie posiadały 
pochodnych instrumentów finansowych i nie doświadczyły konsekwencji związanych z tzw. problemem opcji 
walutowych.  
Wahania kursów walutowych pośrednio wpływają na działalność Grupy, poniewaŜ istotna część aktualnych i 
potencjalnych klientów Grupy, w tym inwestorów, finansuje inwestycje na rynku nieruchomości przy 
wykorzystaniu kredytów bankowych udzielanych w walutach obcych. Osłabienie kursu złotego w stosunku do 
walut obcych moŜe spowodować, Ŝe klienci Grupy nie będą w stanie spłacać zaciągniętych kredytów lub 
ograniczona zostanie zdolność nowych kredytobiorców do zaciągnięcia takich kredytów. MoŜe się to przyczynić 
do obniŜenia popytu na nieruchomości sprzedawane lub wynajmowane przez Grupę oraz negatywnie wpłynąć na 
wyniki, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Grupy.  

3. Ryzyko zwi ązane z poziomem stóp procentowych 
Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez Grupę finansowane są przy znacznym udziale długu 
oprocentowanego głównie w oparciu o zmienną stopę procentową (kredytów bankowych i obligacji 
korporacyjnych). Ewentualny wzrost stóp procentowych moŜe przyczynić się do zwiększenia kosztów obsługi 
finansowania, a w konsekwencji do obniŜenia wyniku finansowego Grupy oraz pogorszenia efektywności 
finansowej realizowanych inwestycji. NiepoŜądane konsekwencje wzrostu stóp procentowych mogą być 
ograniczane poprzez efektywne zarządzanie strukturą zadłuŜenia oraz stosowanie finansowych instrumentów 
zabezpieczających. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Grupa nie stosuje instrumentów 
zabezpieczających przed ryzykiem zmian stopy procentowej, poniewaŜ w opinii Zarządu - biorąc pod uwagę 
wahania poziomu stóp procentowych w okresie ostatnich dwóch lat oraz dostępne przewidywania - przyszłe 
zmiany stóp procentowych nie będą znaczne i nie wpłyną istotnie na poziom wyniku finansowego. 
Wzrost stóp procentowych moŜe takŜe przyczynić się do ograniczenia popytu klientów Grupy na kredyty 
bankowe, w tym na kredyty hipoteczne, stanowiące główne źródło finansowania transakcji zakupu mieszkania. 
Niekorzystne tendencje w tym zakresie mogą przyczynić się do pogorszenia wyników, sytuacji finansowej i 
perspektyw rozwoju Grupy. 
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4. Ryzyko zwi ązane z koniunktur ą na rynku nieruchomo ści 
Koniunktura na rynku nieruchomości jest ściśle powiązana z ogólną kondycją gospodarki. Działalność Grupy 
uzaleŜniona jest od koniunktury na polskim rynku nieruchomości, determinowanej m.in. wielkością popytu na 
lokale mieszkaniowe, biurowe i handlowe, a takŜe dostępnością środków finansowych dla klientów Grupy. 
Osłabienie popytu na nieruchomości oraz pogorszenie ogólnego klimatu inwestycyjnego w Polsce mogą 
przyczynić się do spadku rynkowych stawek najmu oraz cen sprzedaŜy nieruchomości (sprzedaŜy kompletnych 
budynków inwestorom lub sprzedaŜy poszczególnych lokali), a w konsekwencji mogą doprowadzić do 
pogorszenia wyników, sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Grupy. 

5. Ryzyko zmiany przepisów prawa oraz sposobu ich i nterpretacji i 
stosowania 
ZagroŜeniem dla działalności grupy kapitałowej Emitenta jest niestabilność systemu prawnego w Polsce. Często 
zmieniające się przepisy i ich wykładnia istotnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz znacznie 
ograniczają przewidywalność wyników finansowych. Zmienność przepisów prawa dotyczy zwłaszcza prawa 
podatkowego. Praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie, nie są jednolite. W 
przypadku przyjęcia przez organy podatkowe niekorzystnej dla Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, 
trzeba liczyć się z negatywnymi konsekwencjami dla działalność Emitenta i jego spółek celowych, ich sytuacji 
finansowej i perspektyw rozwoju.  
Ryzykiem dla Emitenta są takŜe zmiany przepisów w innych dziedzinach prawa, w tym m.in. w prawie 
budowlanym, prawie zagospodarowania przestrzennego, prawie gospodarki nieruchomościami, ustawie o 
ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, prawie ochrony środowiska i innych aktów prawnych odnoszących się 
do działalności Emitenta. 
Emitent minimalizuje opisane powyŜej ryzyko korzystając przy realizacji projektów budowlanych z pomocy 
podmiotów świadczących profesjonalną pomoc prawną i projektową. 

6. Ryzyko konkurencji 
Grupa prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku nieruchomości. Szczególnie intensywna konkurencja 
cechuje rynek nieruchomości w Warszawie, gdzie Grupa realizuje największą ilość projektów developerskich, 
oraz w innych duŜych miastach Polski. Jednocześnie rynek warszawski, ze względu na swój potencjał 
ludnościowy i ekonomiczny, jest rynkiem najbardziej chłonnym i wysoce atrakcyjnym z punktu widzenia 
działalności Grupy. 
Grupa moŜe napotkać konkurencję na etapie pozyskiwania gruntów pod zabudowę, co moŜe doprowadzić do 
wzrostu cen gruntów i spadku rentowności realizowanych projektów inwestycyjnych. Intensyfikacja konkurencji 
moŜe ponadto spowodować nadpodaŜ nieruchomości, prowadzącą do wojny cenowej i konieczności obniŜenia 
cen sprzedaŜy i najmu. PowyŜsze czynniki mogą wpływać negatywnie na wyniki, sytuację finansową i 
perspektywy rozwoju Grupy. 

7. Ryzyko zwi ązane z niepozyskaniem atrakcyjnych gruntów 
Rentowność realizowanych projektów w duŜym stopniu determinowana jest przez zdolność Grupy do pozyskania 
po konkurencyjnych cenach atrakcyjnych gruntów pod zabudowę oraz ich właściwego zagospodarowania. 
Zdolność do pozyskiwania atrakcyjnych gruntów jest uzaleŜniona nie tylko od sprawności Grupy w tym zakresie, 
ale takŜe od obiektywnych czynników rynkowych, takich jak: niewystarczająca podaŜ gruntów w danej okolicy, 
brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ograniczony zasób terenów posiadających 
wymaganą infrastrukturę. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Grupa nie odnotowuje istotnych 
trudności na etapie pozyskiwania gruntów pod zabudowę, jednak w przyszłości - wraz z intensyfikującą się 
konkurencją - mogą wystąpić problemy z nabywaniem odpowiedniej ilości gruntów lub ich cena moŜe istotnie 
wzrosnąć, co mogłoby przyczynić się do obniŜenia rentowności realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Sytuacja taka mogłaby wpłynąć negatywnie na wyniki, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Grupy. 
Grupa częściowo ogranicza powyŜsze ryzyko poprzez aktywne poszukiwania atrakcyjnych gruntów oraz działania 
w zakresie tzw. marketingu zakupów. Przewagą Grupy w obszarze konkurowania z innymi developerami moŜe 
być takŜe know-how i dostępność atrakcyjnych projektów architektonicznych. 

8. Ryzyko zwi ązane z post ępowaniami administracyjnymi (ryzyko 
administracyjne) 
Niektóre nieruchomości stanowiące potencjalny przedmiot projektów inwestycyjnych finansowanych i 
zarządzanych przez Emitenta, nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ryzyko to 
dotyczy moŜliwości nieuzyskania prawomocnych decyzji o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę 
lub wystąpienia opóźnień w uzyskaniu powyŜszych decyzji, co w warunkach polskich jest zjawiskiem 
powszechnym, związanym przede wszystkim ze znaczącą liczbą odwołań oraz pojawiającymi się trudnościami w 
zachowywaniu terminów wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.  
Emitent nie moŜe zagwarantować, Ŝe poszczególne pozwolenia, zezwolenia lub zgody wymagane w związku z 
obecnie realizowanymi lub nowymi projektami developerskimi zostaną uzyskane przez spółki celowe, ani Ŝe 
jakiekolwiek obecne lub przyszłe pozwolenia, zezwolenia lub zgody nie zostaną wzruszone. Nieuzyskanie bądź 
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wzruszenie takich zezwoleń, pozwoleń bądź zgód moŜe negatywnie wpłynąć na zdolność prowadzenia lub 
zakończenia obecnie realizowanych bądź przyszłych projektów developerskich. MoŜe mieć to istotny, negatywny 
wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.  
Szczególnym rodzajem opisywanego ryzyka jest ryzyko związane z ochroną konserwatorską niektórych obiektów 
będących przedmiotem projektów developerskich realizowanych przez Emitenta (dotyczy to np. Projektu 
Developerskiego 6). Wynika ono z objęcia niektórych obiektów ochroną przewidzianą w Ustawie o ochronie 
zabytków oraz w Prawie budowlanym. Objęcie ich tą ochroną oznacza, Ŝe dokonywanie w tych obiektach zmian 
wymaga odpowiednich uzgodnień bądź pozwoleń ze strony organów powołanych do ochrony i konserwacji 
zabytków. Brak wymaganych zezwoleń ze strony tych organów moŜe prowadzić do konieczności zmiany 
dotychczasowych projektów budowlanych, zmiany załoŜeń bądź zwiększenia kosztów przedsięwzięcia 
developerskiego, a takŜe do opóźnienia w realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Emitent ogranicza do 
minimum ryzyka leŜące po stronie spółki celowej realizującej przedsięwzięcie developerskie poprzez zachowanie 
najwyŜszej staranności w ramach poszczególnych postępowań administracyjnych, dobór kompetentnych i 
doświadczonych partnerów biznesowych, stały nadzór nad procesami organizacyjnymi. 

9. Ryzyko wad prawnych nieruchomo ści 
Istnieje ryzyko, Ŝe nieruchomości, na których Emitent realizuje lub teŜ będzie realizował w przyszłości projekty 
developerskie, są obarczone wadami prawnymi, jak np. roszczenia reprywatyzacyjne, wadliwy tytuł prawny do 
nieruchomości, wadliwa podstawa nabycia nieruchomości, etc. Ujawnienie się tego rodzaju wad prawnych po 
nabyciu nieruchomości moŜe skutkować istotnym spadkiem wartości nieruchomości, a w skrajnym przypadku 
moŜe prowadzić do utraty własności takiej nieruchomości. W celu zminimalizowania tego ryzyka, Emitent 
wnikliwie bada stan prawny nieruchomości, które mają zostać nabyte. 

10. Ryzyko zwi ązane z transakcj ą zakupu nieruchomo ści 
Zakup nieruchomości wymaga zawarcia umowy sprzedaŜy z jej zbywcą. Wady prawne takiej umowy lub 
niedopełnienie wymogów formalnych (np. wpis do księgi wieczystej, prawo pierwokupu, zezwolenia właściwych 
organów) moŜe, w skrajnym przypadku, doprowadzić do stwierdzenia niewaŜności zawartej transakcji. W celu 
zminimalizowania tego ryzyka Emitent i spółki celowe będą korzystać z prawników o odpowiedniej renomie, 
posiadających doświadczenie w działaniu na rynku nieruchomości. 

11. Ryzyko wywłaszczenia nieruchomo ści na cele publiczne 
Nieruchomość, jako przedmiot inwestycji nierozerwalnie związany z konkretną lokalizacją, moŜe być przedmiotem 
wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na cele 
publiczne. Wywłaszczenie takie wiąŜe się z wypłatą odszkodowania na rzecz właściciela wywłaszczonej 
nieruchomości, nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe wysokość uzyskanego odszkodowania będzie odbiegać od 
wartości rynkowej nieruchomości moŜliwej do uzyskania w przyszłości. 

12. Ryzyka zwi ązane z protestami społecznymi i Ŝądaniami okolicznych 
mieszka ńców 
Niektóre z projektów developerskich Emitenta są realizowane na nieruchomościach połoŜonych w ścisłych 
centrach miejskich, sąsiadujących z gęstą, nierzadko zabytkową zabudową mieszkaniową, wielorodzinną (np. 
Projekt Developerski 2). Realizacja projektów developerskich na tych nieruchomościach moŜe rodzić sprzeciwy 
bądź protesty mieszkańców czy uŜytkowników okolicznych budynków. Protesty te mogą z kolei wpłynąć 
negatywnie na bieg postępowań administracyjnych dotyczących projektów bądź teŜ spowodować wzmoŜoną 
kontrolę realizacji projektu przez organy administracji powołane do nadzoru budowlanego i ochrony zabytków. 
Ponadto nie moŜna wykluczyć, Ŝe przeciwko Emitentowi i jego spółkom celowym podnoszone będą roszczenia i 
Ŝądania mające swe podstawy w przepisach prawa budowlanego, prawa o gospodarowaniu nieruchomościami 
czy tzw. prawa sąsiedzkiego. W przypadku uzasadnionych roszczeń i Ŝądań Emitent i jego spółki celowe mogą 
być zmuszone do ich zaspokojenia. W kaŜdym zaś z przypadków protesty bądź podnoszone roszczenia mogą 
powodować opóźnienia lub inne utrudnienia w realizacji projektu developerskiego. PowyŜsze moŜe istotnie, 
negatywnie wpłynąć na sytuację majątkową i finansową Emitenta i jego spółek celowych. 
Emitent minimalizuje opisane powyŜej ryzyka dokładając najwyŜszej staranności juŜ na etapie projektowania 
wznoszonych budynków i przygotowywania dokumentacji projektowej, starając się rozstrzygnąć wszystkie 
wątpliwości juŜ w toku postępowań administracyjnych poprzedzających wydanie pozwolenia na budowę.  

13. Ryzyko zwi ązane z odpowiedzialno ścią z tytułu ochrony środowiska 
Zgodnie z polskim prawem podmioty uŜytkujące grunty, na których znajdują się niebezpieczne substancje lub 
zanieczyszczenia mogą być zobowiązane do ich usunięcia, ponoszenia kosztów rekultywacji lub zapłaty kar 
administracyjnych. Ocena ryzyka powstania roszczeń odszkodowawczych, obowiązku ponoszenia kosztów 
rekultywacji i zapłaty kar administracyjnych z tytułu zanieczyszczenia środowiska jest dla Emitenta i jego grupy 
kapitałowej waŜnym elementem analizy prawnej i technicznej przeprowadzanej w ramach procesu pozyskiwania 
gruntów pod przyszłe projekty developerskie. Niemniej nie moŜna obecnie wykluczyć moŜliwości, Ŝe w 
przyszłości Emitent czy teŜ jego spółki celowe będą zobowiązane do zapłaty odszkodowań, kar administracyjnych 
czy ponoszenia kosztów rekultywacji wynikających z zanieczyszczenia środowiska na posiadanych przez nie 
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gruntach. MoŜe to mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Emitenta i jego 
Grupy Kapitałowej. 

14. Ryzyko zwi ązane z brakiem odpowiedniej infrastruktury  
Przepisy regulujące realizację projektów budowlanych (w tym m.in. Prawo budowlane) nakładają wymóg 
zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, takiej jak przyłącza mediów, urządzenia do utylizacji lub drogi 
wewnętrzne. Mimo uzyskania pozytywnych wyników analizy prawno-technicznej nieruchomości, brak wymaganej 
infrastruktury moŜe spowodować, Ŝe realizacja danego projektu okaŜe się niemoŜliwa aŜ do momentu, gdy 
infrastruktura zostanie doprowadzona. Nie moŜna ponadto wykluczyć, Ŝe właściwe organy administracyjne 
zaŜądają, aby inwestor wykonał infrastrukturę, która nie jest niezbędna z punktu widzenia projektu 
developerskiego, ale jej wykonanie moŜe być oczekiwane przez te organy jako wkład inwestora w rozwój 
społeczności lokalnej. Z powodu opóźnień w zapewnieniu infrastruktury, w szczególności na skutek czynników 
niezaleŜnych i pozostających poza kontrolą Grupy, mogą wystąpić opóźnienia w finalizacji danego 
przedsięwzięcia lub znaczący nieplanowany wzrost kosztów doprowadzenia infrastruktury, wpływające na 
pogorszenie rentowności realizowanych inwestycji. Mogłoby to wpłynąć negatywnie na wyniki, sytuację finansową 
i perspektywy rozwoju Grupy. W celu ograniczenia tego ryzyka Grupa przeprowadza analizy potrzeb 
infrastrukturalnych na danej działce na etapie poprzedzającym wykonanie projektu architektonicznego.  

15. Ryzyko niekorzystnych warunków atmosferycznych 
Elementem charakterystycznym dla działalności developerskiej w zakresie realizowanych projektów jest 
uzaleŜnienie od warunków pogodowych. Część prac związanych z realizacją przedsięwzięć developerskich 
wymaga korzystnych warunków atmosferycznych. Niesprzyjające warunki pogodowe mogą doprowadzić do 
przekroczenia harmonogramów realizowanych projektów, a w konsekwencji do nieplanowanego wzrostu kosztów. 
Sytuacja taka moŜe wpłynąć negatywnie na wyniki, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Grupy.  
Grupa ogranicza to ryzyko poprzez odpowiednie planowanie prac budowlanych wraz z wykonawcą. W przypadku 
niesprzyjających warunków atmosferycznych w miarę moŜliwości zlecane są prace wewnątrz budynków. 

16. Ryzyko zwi ązane z uzale Ŝnieniem od wykonawców robót 
budowlanych, opó źnieniami w realizacji projektów developerskich b ądź 
wzrostem ich kosztów 
Emitent oraz jego spółki celowe nie wykonują bezpośrednio prac projektowych oraz architektonicznych, jak 
równieŜ nie prowadzą robót budowlanych. Zadania te są powierzane wyspecjalizowanym podmiotom 
prowadzącym działalność architektoniczną, projektową bądź budowlaną. W umowach z wykonawcami Emitent 
zastrzega stosowne postanowienia dotyczące odpowiedzialności wykonawców z tytułu niewykonania bądź 
nienaleŜytego wykonania powierzonych im prac, a takŜe zakresu ich obowiązków w okresie gwarancji. Pomimo, 
Ŝe Emitent nadzoruje wykonanie tych prac (w szczególności w ramach nadzoru inwestycyjnego), to jednak nie 
moŜe gwarantować, Ŝe wszystkie prace zostaną wykonane terminowo i w sposób prawidłowy. W szczególności 
takie zdarzenia jak: zmiana decyzji administracyjnych dotyczących budowy, wszczęcie postępowań 
administracyjnych w związku z budową (głównie postępowań kontrolnych), wzrost cen materiałów budowlanych, 
wzrost kosztów zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, bądź niedobór pracowników, wypadki przy pracy, 
etc. mogą spowodować, Ŝe wykonawca nie wykona swych zobowiązań w sposób zgodny z umową, zwłaszcza 
nie wykona ich w terminie przyjętym w harmonogramie bądź za wynagrodzenie określone w umowie. 
Konsekwencjami tego stanu rzeczy mogą być opóźnienia w realizacji projektu developerskiego, wzrost kosztów 
tego projektu, czy powstanie sporu z wykonawcą.  
Szczególnym rodzajem opisywanego ryzyka jest utrata płynności finansowej przez wykonawców, którym zlecono 
wykonanie określonych prac bądź robót. Utrata płynności finansowej moŜe doprowadzić do opóźnień w realizacji 
prac albo teŜ całkowitego zaprzestania prac przez wykonawcę, co spowoduje konieczność jego zmiany. Wszelkie 
opóźnienia oraz koszty związane z niewykonaniem bądź nienaleŜytym wykonaniem umów przez wykonawców 
mogą istotnie, negatywnie wpłynąć na wynik finansowy projektu developerskiego, a w rezultacie na działalność 
gospodarczą i sytuację finansową Grupy. 
Grupa ogranicza powyŜsze ryzyko poprzez podejmowanie współpracy ze sprawdzonymi wykonawcami, ponadto 
zawierane przez Grupę umowy dotyczące prac budowlanych zawierają stosowne klauzule zabezpieczające 
Grupę przed ryzykiem.  

17. Ryzyko wynikaj ące z ustawy o gwarancjach zapłaty za roboty 
budowlane 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz.U. 2003; Nr 180; 
poz. 1758) wykonawca robót budowlanych, któremu spółka celowa zleciła realizację projektu developerskiego, 
moŜe w kaŜdym czasie Ŝądać od tej spółki gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu 
wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz zleceń dodatkowych. Gwarancją zapłaty zgodnie z ustawą jest 
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a takŜe akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone 
wykonawcy na zlecenie spółki. MoŜliwość skorzystania z tego uprawnienia przez wykonawcę została 
przewidziana np. w umowie zawartej ze spółką Łucz-Bud sp. z o.o. (opisaną w pkt 6.1.3.3. Dokumentu 
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Rejestracyjnego). Istnieje zatem ryzyko wysunięcia przez wykonawcę wspomnianego Ŝądania. Brak moŜliwości 
uczynienia mu zadość moŜe stanowić przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych i moŜe takŜe (w zaleŜności od 
treści postanowień umowy) uprawniać wykonawcę do odstąpienia od umowy, Ŝądania zapłaty kary umownej oraz 
Ŝądania zapłaty umówionego wynagrodzenia. Uczynienie zadość tym Ŝądaniom moŜe mieć, negatywny wpływ na 
działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. 

18. Ryzyko bł ędnej wyceny nieruchomo ści 
Wycena nieruchomości dokonywana jest na etapie zakupu gruntu pod zabudowę oraz na etapie sprzedaŜy. 
Wartość nieruchomości jest kształtowana jest m.in. przez następujące czynniki: lokalizację, atrakcyjność i 
funkcjonalność projektu architektonicznego oraz standard wykonania. Ewentualne nieprawidłowości lub błędne 
załoŜenia dla wyceny nieruchomości mogą przyczynić się do nabycia nieruchomości po cenie zawyŜonej lub 
sprzedaŜy po cenie niŜszej od wartości rynkowej, a w konsekwencji doprowadzić do pogorszenia rentowności 
działalności, sytuacji finansowej oraz perspektyw rozwoju Grupy. W celu ograniczenia ryzyka nieefektywnej 
wyceny nieruchomości Grupa zleca profesjonalnym podmiotom wykonanie operatów szacunkowych. Czynnikiem 
ograniczającym ryzyko jest takŜe doświadczenie i kompetencje pracowników Grupy. 
NaleŜy mieć jednak na uwadze, Ŝe wycena nieruchomości dokonywana jest na określoną datę i nie ma gwarancji, 
Ŝe dane w niej zawarte precyzyjnie oddają wartość rynkową nieruchomości Grupy na inny moment. W 
szczególności istnieje ryzyko, iŜ w wyniku zmian koniunktury i otoczenia rynkowego, pomimo dochowania 
naleŜytej staranności w wycenie nieruchomości na moment jej zakupu, wartość rynkowa nieruchomości w 
późniejszym czasie – w tym na moment jej sprzedaŜy – będzie niŜsza. Grupa jest w posiadaniu raportów z wycen 
nieruchomości sporządzonych w II i III kwartale 2009 r. przez firmy: Knight Frank Sp. z o.o., Polish Properties 
Sp. z o.o., Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości Censendi Jan Karwowski oraz Estima Wycena Nieruchomości 
Alicja Przylepa. 

19. Ryzyka zwi ązane z wynajmowaniem oraz zarz ądzaniem i utrzymaniem 
nieruchomo ści  
Działalność Emitenta i jego spółek celowych zakłada, Ŝe w toku eksploatacji wzniesionych w ramach projektów 
developerskich budynków spółki celowe Emitenta będą wynajmowały powierzchnie uŜytkowe na cele komercyjne. 
Ta działalność moŜe naraŜać je na odpowiedzialność wynikającą z umów najmu bądź teŜ ze zobowiązań 
poprzedzających zawarcie tych umów (np. oddania w najem określonej powierzchni w danym terminie). 
Odpowiedzialność ta moŜe obejmować m.in. roszczenia najemców o odszkodowanie bądź teŜ o obniŜenie 
czynszu. W razie zasadności tych roszczeń, spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta mogą ponieść określone koszty 
wynikające z ich zaspokojenia. 
 
Działalność polegająca na wynajmie pomieszczeń niesie ze sobą takŜe konieczność znalezienia podmiotów 
zainteresowanych najmem powierzchni, jak równieŜ ryzyko niewypłacalności najemców bądź teŜ braku z ich 
strony woli do przedłuŜenia umów najmu. Jeśli spółkom z Grupy nie uda się pozyskać najemców, bądź teŜ 
przedłuŜyć zawartych umów najmu na korzystnych dla Emitenta warunkach moŜe to mieć niekorzystny wpływ na 
sytuację finansową Grupy. Nadto, jeśli zdolność finansowa najemców pogorszy się w krótkim lub średnim 
terminie, tak Ŝe nie będą oni w stanie wykonywać swoich zobowiązań względem wynajmujących, wówczas 
dochody Grupy z tytułu najmu mogą ulec istotnemu zmniejszeniu.  
W celu ograniczenia negatywnego wpływu tego ryzyka, Grupa diagnozuje na bieŜąco stan i perspektywy popytu 
na tym rynku oraz podejmuje działania marketingowe. 
 
Z wynajmem nieruchomości związana jest takŜe konieczność jej naleŜytego utrzymania. Aby utrzymywać 
atrakcyjność i dochodowość nieruchomości w długim terminie, nieruchomość musi być utrzymywana w dobrym 
stanie, a w niektórych przypadkach moŜe wymagać ulepszeń w celu sprostania zmieniającym się potrzebom 
rynku. Przewiduje się, Ŝe większość nieruchomości wznoszonych w ramach projektów developerskich Emitenta i 
przeznaczonych pod wynajem, po ich wybudowaniu będzie wymagała w ciągu pierwszych lat eksploatacji jedynie 
standardowej konserwacji. W późniejszym okresie konserwacja lub podniesienie standardu nieruchomości moŜe 
się wiązać z istotnymi kosztami, jakie ponieść będą musiały spółki z Grupy, jeśli nadal będą właścicielem 
nieruchomości.  
 
Wszystkie te okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy. 
NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe obecnie wynajem nieruchomości nie stanowi istotnej części prowadzonej przez 
Grupę działalności. Emitent przewiduje ponadto, Ŝe nieruchomości będące przedmiotem projektów 
developerskich będą stanowiły jego własność przez okres maksymalnie kilku lat, do czasu ich sprzedaŜy 
podmiotom zajmującym się profesjonalnie zarządzaniem nieruchomościami. WyŜej opisane czynniki, jakkolwiek 
istotne, winne być oceniane przy uwzględnieniu tych zastrzeŜeń. 

20. Ryzyko niepozyskania nabywców sfinalizowanego p rzedsi ęwzięcia 
developerskiego 
Istnieje ryzyko niedostatecznego popytu na wytworzoną przez Grupę przestrzeń uŜytkową przeznaczoną do 
sprzedaŜy dla klientów końcowych oraz na kompletne zrealizowane obiekty kierowane do inwestorów. Sytuacja 
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taka moŜe mieć miejsce np. w przypadku nietrafionej lokalizacji nieruchomości, pogorszenia się sytuacji rynkowej 
lub wystąpienia wad prawnych nieruchomości. Grupa moŜe być wówczas zmuszona do obniŜenia ceny 
sprzedaŜy. W efekcie spółka celowa, a w konsekwencji Emitent moŜe nie odzyskać części lub całości 
zainwestowanych w nieruchomość środków, co niekorzystnie wpłynie na wyniki, sytuację finansową i 
perspektywy rozwoju Grupy. W celu ograniczenia tego ryzyka, Grupa dochowuje naleŜytej staranności, badając 
stan prawny nieruchomości przed ich kupnem oraz szacuje potencjał ekonomiczny danego przedsięwzięcia w 
określonej lokalizacji. Czynnikiem ograniczającym niniejsze ryzyko są takŜe doświadczenie i kompetencje kadry 
zarządzającej Emitenta. 

21. Ryzyko nieuzyskania zało Ŝonych cen sprzeda Ŝy 
W przypadku pogorszenia koniunktury na rynku nieruchomości Grupa, podobnie jak jej konkurenci, moŜe nie być 
w stanie sprzedać wytwarzanych powierzchni mieszkaniowych, biurowych i handlowych po atrakcyjnych cenach. 
W przypadku nieprawidłowej oceny atrakcyjności nieruchomości Grupa moŜe nie uzyskać przychodów ze 
sprzedaŜy w zaplanowanej wysokości. W przypadku konieczności obniŜenia ceny Grupa będzie realizowała 
niŜsze marŜe, a w skrajnym przypadku mogłaby spaść poniŜej progu rentowności. Dekoniunktura i spadek cen 
nieruchomości w Polsce mogą negatywnie wpłynąć na wyniki, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Grupy. 

22. Ryzyko ograniczonej płynno ści nieruchomo ści 
Charakterystyczną cechą nieruchomości jest długotrwały i wieloetapowy okres ich zbycia, w szczególności w 
przypadku sprzedaŜy inwestorom kompletnych obiektów, poprzedzonej m.in. badaniem due diligence. 
PrzedłuŜanie się okresu poszukiwania nabywcy i sprzedaŜy nieruchomości moŜe negatywnie wpłynąć na 
efektywność finansową przedsięwzięć realizowanych przez Grupę. Emitent - poprzez wpływ wywierany na spółki 
celowe – minimalizuje ryzyko płynności, dochowując najwyŜszej staranności w przygotowaniu procesu sprzedaŜy 
i wykorzystując dostępne kanały sprzedaŜy. 

23. Ryzyko utraty kontroli nad spółk ą celow ą 
Inwestycja w spółkę celową, w zaleŜności od struktury własnościowej, wielkości nabytego pakietu akcji lub 
udziałów pozwala na odpowiedni wpływ na podejmowanie najwaŜniejszych decyzji, w tym na wybór jej zarządu. 
Kontrola ta moŜe być jednak ograniczona wskutek zachowań i porozumień pozostałych wspólników spółki. 
Emitent będzie ograniczał to ryzyko tworząc od podstaw podmioty celowe w sposób zapewniający pełną nad nimi 
kontrolę lub nabywając tylko akcje i udziały w spółkach o jasnej i przejrzystej strukturze właścicielskiej oraz 
poprzez treść umów spółek i statutów, w szczególności w zakresie kompetencji organów spółek celowych. 
Ponadto, przedsięwzięcia developerskie, do których Emitent przystępuje we wczesnej fazie inwestycji, będą 
realizowane w ramach podmiotów celowych powoływanych w formie spółki komandytowej lub komandytowo -
 akcyjnej, w której jedynym komplementariuszem będzie podmiot w pełni kontrolowany przez Emitenta. 

24. Ryzyko wad prawnych spółki celowej 
W przypadku przystąpienia przez Emitenta do spółki posiadającej jako główny składnik aktywów nieruchomość, 
moŜe zachodzić ryzyko wad prawnych tej spółki, np. nieujawnienie przez zarząd nabywanej spółki umów 
rodzących przyszłe zobowiązania lub zdarzenia, które miały miejsce przy tworzeniu spółki. Ujawnienie takich wad 
prawnych po zawarciu transakcji zakupu spółki moŜe skutkować istotnym spadkiem wartości spółki. W celu 
wyeliminowania tego ryzyka Emitent będzie przeprowadzał bardzo szczegółowe badanie potencjalnych 
przedmiotów inwestycji. 

25. Ryzyko niesystematyczno ści przychodów i zysków Grupy 
Działalność developerską charakteryzuje nieregularność generowania przychodów. Jest to związane ze skalą 
przedsięwzięcia i długim okresem realizacji inwestycji i poszukiwania nabywcy, a takŜe ze znacznym 
uzaleŜnieniem działalności od pozyskania gruntów przeznaczanych pod zabudowę. Ponadto branŜa 
developerska moŜe pośrednio doświadczyć zjawiska sezonowości przychodów wynikającego z sezonowości w 
branŜy budownictwa. Trudności w pozyskiwaniu kolejnych nieruchomości oraz ewentualne przedłuŜanie procesu 
realizacji przedsięwzięcia, a następnie sprzedaŜy wytworzonej powierzchni uŜytkowej mogą spowodować, Ŝe 
przejściowo Grupa nie będzie w stanie wypracować zysku w segmencie działalności developerskiej. Grupa 
ogranicza powyŜsze ryzyko poprzez równoległą realizację kilku przedsięwzięć developerskich, które generują 
wpływy w róŜnych momentach.  

26. Ryzyko utraty płynno ści finansowej 
Grupa realizuje kilka projektów inwestycyjnych o charakterze długoterminowym, które cechuje długi cykl rotacji 
gotówki i długi okres zwrotu. Dodatkowo, w początkowym okresie realizacji projektów, Grupa nie generuje 
istotnych wpływów gotówkowych z działalności developerskiej bądź teŜ – z uwagi na wymogi banków 
kredytujących - generowane przez spółki celowe wpływy pozostają do ich wyłącznej dyspozycji do zakończenia 
przedsięwzięcia lub spłaty kredytów bankowych. W przypadku nieterminowego spływu naleŜności lub – w 
skrajnym przypadku – braku wpływów pienięŜnych w wymaganej wysokości, Grupa moŜe odczuć trudności w 
utrzymaniu płynności finansowej. Ewentualne problemy z płynnością mogą negatywnie wpłynąć na moŜliwość 
wywiązania się przez Grupę z jej zobowiązań kontraktowych, a co za tym idzie spowodować konieczność zapłaty 
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kar umownych lub odszkodowań. Problemy z płynnością finansową mogą równieŜ ograniczyć moŜliwość 
pozyskiwania przez Grupę podwykonawców oraz wpłynąć na wzrost kosztów oferowanych przez nich usług. 
Sytuacja taka mogłaby wpłynąć negatywnie na wyniki, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Grupy. 
Grupa Emitenta stara się ograniczać powyŜsze ryzyko, systematycznie monitorując realizowane projekty równieŜ 
pod kątem płynności finansowej oraz podpisując umowy z kontrahentami o dobrej wiarygodności kredytowej. Na 
obecnym etapie działalności Grupa nie udziela kredytu kupieckiego, nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe wraz z 
rozwojem skali działalności Grupa będzie udzielała odroczonych terminów płatności. Grupa zarządza ryzykiem 
utraty płynności finansowej poprzez bieŜące monitorowanie spływu naleŜności oraz dokonywanie projekcji 
przepływów finansowych. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego zagroŜenie płynności finansowej z 
tytułu przeterminowanych naleŜności jest w ocenie Zarządu Emitenta niewielkie. 

27. Ryzyko wzrostu kosztów operacyjnych 
Grupa moŜe być naraŜona na ryzyko związane ze wzrostem kosztów wytworzenia powierzchni uŜytkowej, 
zaleŜnych bezpośrednio od cen wykorzystywanych materiałów budowlanych, a takŜe ze wzrostem innych 
kosztów operacyjnych. Koszty wytworzenia obejmują m.in. koszty budowy dotyczące prac podwykonawców w 
związku z budową, koszty planowania i projektu oraz pozostałe koszty dotyczące budowy. Charakter niektórych 
kosztów (np. ceny wybranych materiałów budowlanych, podatki i opłaty publicznoprawne) moŜe spowodować, Ŝe 
ich wzrost pozostaje poza obszarem skutecznej reakcji ze strony Grupy. W świetle intensyfikującej się 
konkurencji na rynku nieruchomości w Polsce Grupa moŜe być takŜe zmuszona do poniesienia wyŜszych 
kosztów promocji i dotarcia do klientów. Ewentualny wzrost tych kosztów moŜe przyczynić się do spadku 
rentowności realizowanych przez Grupę projektów developerskich oraz wpłynąć negatywnie na wyniki, sytuację 
finansową i perspektywy rozwoju Grupy. 

28. Ryzyko braku dost ępno ści środków finansowych 
Grupa realizuje inwestycje developerskie przede wszystkim przy wykorzystaniu środków pochodzących z 
kredytów bankowych. Ewentualne opóźnienia w harmonogramach realizacji przedsięwzięć lub w wypracowaniu 
przez Grupę ustalonych wskaźników sprzedaŜy na realizowanym juŜ obiekcie mogłyby spowodować, Ŝe moment 
uruchomienia kolejnej transzy finansowania będzie odroczony, co mogłoby przyczynić się do opóźnienia w 
finalizacji całej inwestycji oraz pogorszenia jej rentowności. Ponadto ograniczenie dostępności kredytów 
bankowych na finansowanie nowo rozpoczynanych inwestycji mogłoby przełoŜyć się na trudności w podjęciu 
współpracy z innymi inwestorami w zakresie danego przedsięwzięcia. Sytuacja taka mogłaby negatywnie wpłynąć 
na rentowność danej inwestycji oraz na wyniki, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Grupy. 
W IV kwartale 2008 r. i w I półroczu 2009 r. w związku z globalnym kryzysem na rynkach finansowych Grupa 
przejściowo doświadczyła trudności związanych z pozyskaniem finansowania w postaci kredytów bankowych. W 
tym okresie, w obliczu ograniczonego dostępu do kredytów bankowych, Grupa korzystała ze środków 
finansowych pozyskanych w drodze emisji i prywatnej oferty akcji Emitenta. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu 
Rejestracyjnego Zarząd Emitenta zauwaŜył tendencję zwiększania akcji kredytowej przez banki oraz wzrostu 
dostępności środków finansowych pochodzących z kredytów bankowych. 
Grupa ogranicza ryzyko braku dostępności środków finansowych poprzez dywersyfikację źródeł finansowania 
(emisje akcji, obligacji, kredyty bankowe) oraz podpisywanie listów intencyjnych i umów przedwstępnych z 
inwestorami zewnętrznymi oraz uzyskiwanie promes kredytowych. 

29. Ryzyko zwi ązane z udzielanymi po Ŝyczkami i por ęczeniami 
Emitent finansuje niektóre przedsięwzięcia developerskie poprzez udzielanie poŜyczek spółkom celowym (np. 
Projekt Developerski 2). Spłata poŜyczek uzaleŜniona jest od kondycji finansowej poŜyczkobiorców wynikającej z 
efektywności i terminowości realizacji przedsięwzięć. Konsekwencją ewentualnych opóźnień w harmonogramie 
realizacji poszczególnych przedsięwzięć developerskich moŜe być brak moŜliwości wywiązania się 
poŜyczkobiorcy z części lub całości zaciągniętych zobowiązań. Sytuacja taka moŜe nastąpić np. w przypadku, 
gdy wpływy gotówkowe z przedsięwzięcia nie pokryją wszystkich zobowiązań, a Emitent nie zabezpieczy 
naleŜności wynikających z umów poŜyczek, albo w przypadku zagroŜenia upadłością lub upadłości 
poŜyczkobiorcy. Opóźnienia w harmonogramie mogą takŜe spowodować konieczność wydłuŜenia terminu spłaty 
poŜyczki, co moŜe oznaczać odroczenie w czasie lub rezygnację z zaangaŜowania w kolejne planowane 
przedsięwzięcia developerskie. W celu ograniczenia powyŜszego ryzyka Emitent wspiera i monitoruje działania 
poŜyczkobiorców w zakresie realizacji załoŜonego harmonogramu projektów. Emitent – gdzie jest to moŜliwe - 
dąŜy do ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń udzielanych poŜyczek. 

30. Ryzyko utraty zdolno ści do obsługi zadłu Ŝenia przez spółki celowe 
Spółki zaleŜne Emitenta, utworzone w celu realizowania przedsięwzięć developerskich, na skutek problemów z 
zarządzaniem inwestycjami, opóźnieniami w realizacji inwestycji w stosunku do ustalonych terminów spłaty 
kredytów bankowych, niemoŜności udzielenia wsparcia finansowego przez spółkę matkę lub wskutek innych 
zdarzeń niezaleŜnych, mogą nie być w stanie sfinalizować inwestycji lub koszty realizacji inwestycji mogą istotnie 
wzrosnąć w stosunku do pierwotnie zakładanego budŜetu. W konsekwencji spółki celowe mogą nie być w stanie 
wypełnić zaciągniętych zobowiązań poŜyczkowych i kredytowych, a w skrajnym przypadku mogą ogłosić 
upadłość. W efekcie Emitent - jako podmiot finansujący inwestycje - moŜe nie odzyskać części lub całości 
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środków zaangaŜowanych w realizację przedsięwzięcia, w tym zainwestowanych w daną spółkę. MoŜe to 
negatywnie wpłynąć na wyniki, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Grupy. 
W celu ograniczenia negatywnego wpływu tego ryzyka na Grupę, Emitent sprawuje efektywny nadzór 
korporacyjny nad spółkami celowymi oraz dokonuje analizy wykonywalności kaŜdego z podejmowanych 
przedsięwzięć i na bieŜąco monitoruje postęp prac oraz koszty inwestycji. 

31. Ryzyka zwi ązane z dźwigni ą finansow ą i umowami kredytu 
zawieranymi przez spółki celowe Emitenta  
Grupa finansuje swoją działalność wykorzystując środki pochodzące z kredytów bankowych, poŜyczek oraz emisji 
akcji i papierów dłuŜnych. Spółki celowe Emitenta dla sfinansowania bądź refinansowania realizowanych przez 
nie projektów developerskich (w tym refinansowania części kosztów nabycia nieruchomości) zawarły i planują 
zawrzeć takŜe w przyszłości szereg umów kredytu. Umowy te przewidują standardowo, iŜ w przypadkach 
wskazanych w umowie kredytodawca (bank) ma m.in. prawo do: a) Ŝądania udzielenia przez kredytobiorcę 
dodatkowego zabezpieczenia, b) wypowiedzenia umowy i Ŝądania wcześniejszej spłaty kredytu. Z uprawnień tych 
bank moŜe skorzystać przede wszystkim w sytuacji naruszenia przez kredytobiorcę (spółkę celową) jego 
zobowiązań wynikających z umowy kredytu. Te uprawnienia banku są jednak zastrzeŜone takŜe w przypadkach 
zagroŜenia terminowego wykonania przez spółkę celową obowiązków wynikających z umowy z powodu jej złego 
stanu majątkowego, finansowego lub prawnego bądź teŜ w przypadku wystąpienia zdarzenia, które wg uznania 
banku moŜe mieć negatywny wpływ na sytuację gospodarczą (finansową lub majątkową) spółki celowej lub na 
wyniki jej działalności. PoniewaŜ te przypadki mogą być konsekwencją szeregu okoliczności niezaleŜnych od 
spółki celowej, w tym przede wszystkim istniejącej sytuacji gospodarczej i sytuacji na rynku developerskim, a 
stwierdzenie ich wystąpienia zaleŜy w duŜym stopniu od swobodnego uznania banku, dlatego Emitent nie moŜe 
zagwarantować, Ŝe jego spółki celowe w kaŜdym wypadku wykazywać będą stan majątkowy, finansowy czy 
prawny na poziomie satysfakcjonującym bank. W przypadku, gdy sytuacja majątkowa, finansowa bądź prawna 
spółki celowej osiągnie poziom niezadowalający z punktu widzenia kredytodawcy, wówczas istnieje ryzyko 
wykonania przez bank w/w uprawnień.  
Zawierane przez spółki celowe Emitenta umowy kredytowe zawierają takŜe standardowo postanowienia 
nakładające na te spółki określone ograniczenia operacyjne i finansowe, w tym obowiązek uzyskania zgody 
banku np. na zmianę struktury majątku, struktury właścicielskiej, przedmiotu działalność, zawierania istotnych 
zobowiązań, obciąŜania składników majątku, etc. Naruszenie tych ograniczeń jest zasadniczo równieŜ traktowane 
jako przypadek naruszenia umowy kredytowej i moŜe skutkować skorzystaniem przez bank z opisanych powyŜej 
uprawnień.  
śądanie udzielenia dodatkowego zabezpieczenia bądź wcześniejszej spłaty zadłuŜenia moŜe zmusić Emitenta 
lub spółkę celową do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z dodatkowym zabezpieczeniem bądź 
wcześniejszą spłatą kredytu. Taka sytuacja moŜe takŜe zmusić spółkę celową do zawieszenia projektu 
developerskiego, do poszukiwania współinwestora dla projektu albo do wcześniejszej sprzedaŜy części 
nieruchomości. Opisane powyŜej przypadki mogą w istotny sposób zmniejszyć planowane dochody z inwestycji, 
a w skrajnym przypadku doprowadzić do utraty danego przedsięwzięcia wpływając negatywnie na wyniki, 
sytuację finansową i perspektywy rozwoju Grupy. 
Emitent stara się minimalizować wyŜej opisane ryzyko poprzez: zachowanie bezpiecznej struktury kapitałowej, 
zarządzanie bieŜącą płynnością finansową, prognozowanie przyszłych przepływów pienięŜnych, monitoring 
kosztów projektów, staranność w wykonywaniu obowiązków informacyjnych względem kredytodawcy.  

32. Ryzyko zwi ązane z transakcjami z podmiotami powi ązanymi 
(zobowi ązania podatkowe) 
Emitent zawiera liczne umowy z podmiotami powiązanymi, zarówno z BB Investment S.A., jak i z podmiotami 
wchodzącymi w skład grupy kapitałowej BB Investment S.A., a takŜe z własnymi spółkami celowymi. Umowy te 
zostały wskazane w pkt. 19. Dokumentu Rejestracyjnego. Prawo podatkowe wymaga, aby wszelkie transakcje 
odbywały się na warunkach rynkowych. W przypadku, gdy transakcje zawierane są w oparciu o wartości 
nierynkowe, wówczas organy podatkowe mają kompetencję do określenia rynkowej wartości dochodu 
wynikającego z tych transakcji i określenia właściwej wysokości zobowiązania podatkowego, przy czym mogą 
takŜe zastosować sankcję w postaci zwiększenia stawki podatkowej wg której opodatkowany będzie ten dochód.  
 
Wszystkie umowy z podmiotami powiązanymi, w opinii Emitenta, zostały zawarte na warunkach rynkowych, a ich 
charakter i warunki wynikały z bieŜącej działalności Emitenta i podmiotów powiązanych. Wszystkie umowy z 
podmiotami powiązanymi są lub były wykonywane prawidłowo.  

33. Ryzyko utraty osób kluczowych 
Grupa uzaleŜniona jest od osób kluczowych pełniących funkcje kierownicze, posiadających doświadczenie i 
kompetencje w zakresie prowadzenia działalności developerskiej, a w szczególności członków Zarządu. Odejście 
którejkolwiek z osób kluczowych moŜe mieć negatywny wpływ na zdolność Grupy do prowadzenia działalności, a 
w efekcie moŜe mieć negatywny wpływ na wyniki, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Grupy. 
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1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W 
DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I ICH O ŚWIADCZENIE O 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1.1. Emitent 
 
Nazwa (firma)    BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna 
Adres siedziby     ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa 
Numer telefonu     (+48) 22 630 33 88 
Numer faksu     (+48) 22 630 33 90 
Poczta elektroniczna:   fundusz@bbidevelopment.pl 
Strona internetowa:   www.bbidevelopment.pl  
 
 
 
W imieniu Emitenta działają: 
 
Michał Skotnicki  Prezes Zarządu, 
Piotr Litwiński  Członek Zarządu, 
Paweł Nowacki  Członek Zarządu. 
 
 
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Emitenta wymagane jest współdziałanie dwóch członków 
Zarządu. 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 
 
 
BBI Development NFI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Polska, będąc odpowiedzialną za wszystkie 
informacje zamieszczone w Dokumencie Rejestracyjnym, niniejszym oświadcza zgodnie z najlepszą wiedzą i 
przy dołoŜeniu naleŜytej staranności by zapewnić taki stan, Ŝe informacje zawarte w Dokumencie Rejestracyjnym 
są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie pominięto w nim Ŝadnych faktów, które mogłyby 
wpływać na jego znaczenie. 
 
 
 
 
 
 

BBI Development NFI S.A. 
 
 
 
 

 
…………………………… 

Piotr Litwiński 
Członek Zarządu 

 
…………………………… 

Michał Skotnicki 
Prezes Zarządu 
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1.2. Doradca Emitenta 
 
Nazwa (firma)    IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. 
Adres siedziby     ul. Mokotowska 56 lok.5, 00-534 Warszawa 
Nr telefonu    (+48) 22 625 70 55 
Nr faksu     (+48) 22 625 70 55 
Poczta elektroniczna    ipo@ipo.com.pl  
Strona internetowa   www.ipo.com.pl  
 
 
IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. na podstawie informacji przekazanych lub potwierdzonych przez Spółkę 
sporządziła przy dołoŜeniu naleŜytej staranności i jest odpowiedzialna za następujące części Dokumentu 
Rejestracyjnego: pkt. 1.2., 2., 3., 4. (w zakresie dotyczącym części Dokumentu Rejestracyjnego, za które 
odpowiada Doradca Emitenta), 5.2., 6.1.1., 6.1.2., 6.2., 6.3., 6.5., 8.1., 9., 10., 11.1., 12., 17.1., 20.9., 23. (w 
zakresie dotyczącym części Dokumentu Rejestracyjnego, za które odpowiada Doradca Emitenta), 24.  
 
W imieniu IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. działają: 
 
Cezary Nowosad  Prezes Zarządu, 
Edmund Kozak   Wiceprezes Zarządu, 
Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu. 
 
Sposób reprezentacji IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o.: 
- łącznie dwóch członków zarządu. 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 
 
IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Polska niniejszym oświadcza, zgodnie z 
najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności, by zapewnić taki stan, Ŝe informacje zawarte w 
Dokumencie Rejestracyjnym, za które IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jest 
odpowiedzialna są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe nie pominięto w nich Ŝadnych 
faktów, które mogłyby wpływać na ich znaczenie. 
 
 

IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. 
 
 
 

 
…………………………… 

Edmund Kozak 
Wiceprezes Zarządu 

 
…………………………… 

Cezary Nowosad 
Prezes Zarządu 
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1.3. Doradca Prawny 
 
Nazwa (firma) Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni  
Adres siedziby    ul. Szkolna 5/18, 61-832 Poznań 
Numer telefonu    (+48) 61 852 18 15 
Numer faksu    (+48) 61 852 18 15 
Poczta elektroniczna   kancelaria@kancelaria-csw.pl  
Strona internetowa:   www.kancelaria-csw.pl  
 
 
Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni na podstawie informacji przekazanych lub 
potwierdzonych przez Spółkę sporządziła przy dołoŜeniu naleŜytej staranności i jest odpowiedzialna za 
następujące części Dokumentu Rejestracyjnego pkt. 1.3., 5.1.4.-5.1.5., 6.1.3., 6.4., 7., 8.2., 11.2, 14.-16., 17.2. -
17.3., 18., 19., 20.8., 21., 22., 23. (w zakresie działań Doradcy Prawnego), 25. 
 
 
 
W imieniu Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni działa: 
 
Tomasz Buczak – Partner, radca prawny, 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 
 
Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni z siedzibą w Poznaniu, Polska niniejszym oświadcza, 
zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności, by zapewnić taki stan, Ŝe informacje zawarte w 
częściach Dokumentu Rejestracyjnego, za które Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni jest 
odpowiedzialna są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe nie pominięto w nich Ŝadnych 
faktów, które mogłyby wpływać na ich znaczenie. 
 
 

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni  
 
 
 
 

 
…………………………… 

Tomasz Buczak 
Partner 
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1.4. Doradca Finansowy 
 
Nazwa (firma)   Rubicon Partners Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
Adres siedziby  Warsaw Corporate Center, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa 
Nr telefonu  (+48) 22 630 33 99 
Nr faksu   (+48) 22 630 33 90 
Poczta elektroniczna: biuro@rubiconpartners.pl 
Strona internetowa: www.rubiconpartners.pl 
 
 
 
 
W imieniu Dorady Finansowego - Rubicon Partners Dom Maklerski S.A. działają: 
 
Grzegorz Golec   - Prezes Zarządu,  
Hubert Bojdo   - Wiceprezes Zarządu.  
 
 
Sposób reprezentacji Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.: 
W przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy jedyny członek zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować 
spółkę. W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub członek 
zarządu łącznie z prokurentem. 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
 
Doradca Finansowy - Rubicon Partners Dom Maklerski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Polska będąc 
odpowiedzialnym za wszystkie informacje zamieszczone w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym, niniejszym 
oświadcza zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności by zapewnić taki stan, Ŝe informacje 
zawarte w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz 
nie pominięto w nim Ŝadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie. 
 
 
 

Rubicon Partners Dom Maklerski S.A. 
 
 
 
 

 
…………………………. 

Hubert Bojdo 
Wiceprezes Zarządu 

 
…………………………. 

Grzegorz Golec 
Prezes Zarządu 
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2. BIEGŁY REWIDENT 

2.1. Imiona, nazwiska, adres i siedziba biegłych re widentów w okresie 
objętym historycznymi informacjami finansowymi 
Biegłym rewidentem wydającym opinię o informacjach finansowych doprowadzonych do porównywalności na 
potrzeby Prospektu emisyjnego za lata 2006-2008 był: 
PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa, podmiot wpisany na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548. 
 
Podpisy pod opinią z badania informacji finansowych doprowadzonych do porównywalności na potrzeby 
Prospektu emisyjnego złoŜyły: 
Beata Szymańska, członek zarządu PKF Audyt Sp. z o.o., Biegły rewident nr ident. 10285, 
Małgorzata Szymańska, Biegły rewident nr ident. 9646. 
 
Biegłym rewidentem, który dokonał przeglądu informacji finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej za okres 6 
miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 r. był: 
PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa, podmiot wpisany na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548. 
 
Podpisy pod raportem z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r. złoŜyły: 
Beata Szymańska, członek zarządu PKF Audyt Sp. z o.o., Biegły rewident nr ident. 10285, 
Małgorzata Szymańska, Biegły rewident nr ident. 9646. 
 
Biegłym rewidentem wydającym opinię o informacjach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej za okresy 12 
miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2008 r., opublikowanych na podstawie 
art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie był:  
Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, podmiot wpisany na 
listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130.  
 
Podpisy pod opinią i raportem z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2006 r. złoŜyli: 
Robert Klimacki, Biegły rewident nr ident. 90055/7482, 
Andrzej Kowal, Biegły rewident nr ident. 90032/6977. 
 
Podpisy pod opinią i raportem z badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za 2007 r. złoŜyli: 
Robert Klimacki, Biegły rewident nr ident. 90055/7482, 
Andrzej Kowal, Biegły rewident nr ident. 90032/6977. 
 
Podpisy pod opinią i raportem z badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za 2008 r. złoŜyli: 
Marcin Lipski, Biegły rewident nr ident. 10667/7760,  
Andrzej Kowal, Biegły rewident nr ident. 90032/6977. 

2.2. Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub  zmiany biegłego 
rewidenta, je Ŝeli s ą istotne dla oceny Grupy 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, które zostały przedstawione w Dokumencie 
Rejestracyjnym, biegły rewident nie zrezygnował z badania sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy oraz nie 
został zwolniony. W związku z polityką okresowej zmiany biegłego rewidenta w 2009 r. Emitent dokonał zmiany 
podmiotu badającego sprawozdania finansowe na PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Poprzedni 
biegły rewident – Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dokonywał badania i przeglądu sprawozdań finansowych 
Emitenta i Grupy w latach 2006, 2007 i 2008. 

3. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 

Niniejsze wybrane informacje finansowe zostały sporządzone na podstawie jednostkowego sprawozdania 
finansowego za 2006 r., skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych za lata 2007-2008, 
skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania za III kwartał 
2009 r. wraz z danymi porównywalnymi, sporządzonych zgodnie z MSSF i doprowadzonych do porównywalności 
na potrzeby Prospektu emisyjnego. Dane finansowe za 2006 r. pochodzą z jednostkowego sprawozdania 
finansowego Emitenta. Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 r. 
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Roczne sprawozdania finansowe podlegały badaniu przez biegłego rewidenta, natomiast sprawozdanie za I 
półrocze 2009 r. oraz sprawozdanie za III kwartał 2009 r. nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 
Sprawozdanie za I półrocze 2009 r. podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta. 
 
 

Dane w tys. zł I H 2009 I H 2008 2008 2007 2006** 

Przychody z inwestycji 1 159 1 628 11 317 3 853 3 946 

Koszty operacyjne 3 715 3 952 10 459* 5 272 2 084 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 556 -2 324 858* -1 419 1 862 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi -2 464 -2 383 1 097* -1 561 3 035 

Zysk (strata) brutto -2 725 -1 776 1 930* -419 4 163 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -3 184 -2 197 1 260* -511 4 297 

Zysk (strata) netto -3 184 -2 197 1 260* -511 6 764 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom Funduszu -2 877 -1 782 1 406* 621 6 764 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej 4 853 -37 485 -56 036 -137 604 3 378 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 24 181 171 623 812 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej -356 7 152 21 147 153 729 17 864 

Przepływy pienięŜne netto 4 521 -30 152 -34 718 16 748 22 054 

Zannualizowany zysk (strata) netto na 1 akcję (zł) -0,01 -0,02 0,00 0,00 0,06 

Zannualizowany zysk (strata) netto przypadający na 1 akcję 
akcjonariuszy jedn. dominującej (zł) 

-0,01 -0,01 0,01 0,00 0,06 

* Dane za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2008 r. zostały doprowadzone do porównywalności poprzez korektę błędu 
podstawowego. Błąd polegał na tym, Ŝe niektóre koszty pośrednie zostały potraktowane jako koszty bezpośrednie i w efekcie 
zamiast wpłynąć na wynik roku bieŜącego, zwiększyły wartość nakładów na projekty developerskie i w efekcie zawyŜyły pozycję 
zapasów w skonsolidowanym bilansie na dzień 31 grudnia 2008. Łączna kwota korekty wynosi 648 tys. zł. 
** Dane za 2006 r. pochodzą z jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta (za 2006 r. Emitent nie sporządzał 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego). 
Źródło: Emitent 
 

Dane w tys. zł 3 Q 2009 3 Q 2008 

Przychody z inwestycji 1 426 15 121 

Koszty operacyjne 5 125 6 113 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 699 9 008 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi -3 244 9 189 

Zysk (strata) brutto -3 554 10 325 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -4 187 9 591 

Zysk (strata) netto -4 187 9 591 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom Funduszu -3 880 10 244 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej 9 783 -126 640 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 85 563 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej -8 646 90 403 

Przepływy pienięŜne netto 1 222 -35 674 

Zannualizowany zysk (strata) netto na 1 akcję (zł) -0,01 0,04 

Zannualizowany zysk (strata) netto przypadający na 1 akcję 
akcjonariuszy jedn. dominującej (zł) -0,01 0,04 

Źródło: Emitent 
 
 

Dane w tys. zł 3 Q 2009 I H 2009 2008 2007 2006** 

Aktywa trwałe 161 305 159 219 154 090* 7 562 1 524 

Zapasy długoterminowe 143 562 141 718 135 287* 0 0 

Pozostałe aktywa finansowe 10 759 10 495 11 126 0 0 

Aktywa obrotowe 258 159 259 724 261 385* 282 447 52 522 

Zapasy krótkoterminowe 241 271 233 137 229 718* 212 069 0 
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Środki pienięŜne 5 406 8 705 4 184 38 902 22 154 

Pozostałe aktywa finansowe 4 987 4 819 2 611 16 026 19 351 

Suma bilansowa 419 464 418 943 415 475* 290 009 54 046 

Kapitał własny 212 529 213 612 151 852* 134 788 53 808 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu 201 174 202 257 140 190* 134 373 53 808 

Kapitał podstawowy 46 031 46 031 25 802 24 574 11 422 

Zobowiązania ogółem 206 935 205 331 263 623 155 221 238 

Zobowiązania długoterminowe 69 852 68 880 189 605 141 467 0 

PoŜyczki i kredyty 8 781 5 884 73 764 34 296 0 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłuŜnych papierów 
wartościowych 

0 0 38 967 38 870 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 137 083 136 451 74 018 13 754 238 

PoŜyczki i kredyty 119 264 122 155 63 905 9 867 0 

Wartość księgowa na 1 akcję (zł) 0,46 0,46 0,59 0,55 0,47 

Wartość księgowa na 1 akcję przypadająca na akcjonariuszy 
jedn. dominującej (zł) 0,44 0,44 0,54 0,55 0,47 

* Dane za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2008 r. zostały doprowadzone do porównywalności poprzez korektę błędu 
podstawowego. Błąd polegał na tym, Ŝe niektóre koszty pośrednie zostały potraktowane jako koszty bezpośrednie i w efekcie 
zamiast wpłynąć na wynik roku bieŜącego, zwiększyły wartość nakładów na projekty developerskie i w efekcie zawyŜyły pozycję 
zapasów w skonsolidowanym bilansie na dzień 31 grudnia 2008. Łączna kwota korekty wynosi 648 tys. zł. 
** Dane za 2006 r. pochodzą z jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta (za 2006 r. Emitent nie sporządzał 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego). 
Źródło: Emitent  

4. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA I 
GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ PROWADZON Ą DZIAŁALNO ŚCIĄ 

Opis czynników ryzyka związanych z otoczeniem Emitenta i Grupy Kapitałowej oraz prowadzoną działalnością 
został przedstawiony w części Czynniki Ryzyka.  

5. INFORMACJE O EMITENCIE i GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

5.1. Historia i rozwój Emitenta i Grupy Kapitałowej  

5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Emitent działa pod firmą BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. 

5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer  rejestracyjny 

Emitent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000033065. 

5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki z ostał utworzony 

Emitent został utworzony pod nazwą Dwunasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny w formie jednoosobowej spółki 
akcyjnej Skarbu Państwa Aktem Zawiązania (Statutem) z dnia 15 grudnia 1994 roku (akt notarialny Nr Rep. A nr 
3890/94). W imieniu załoŜyciela - Skarbu Państwa RP działał ówczesny Minister Przekształceń Własnościowych 
RP. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 sierpnia 2001 
roku pod numerem KRS 0000033065. 
Zgodnie ze Statutem Emitenta czas trwania Emitenta jest nieograniczony. 

5.1.4. Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy pr awa, na podstawie których działa Emitent, kraj 
siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby 

Kraj siedziby Emitenta 
 
Krajem siedziby Emitenta jest Polska. 
 
Siedziba Emitenta 
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Siedzibą Emitenta jest Warszawa. 
 
Forma prawna Emitenta 
 
Formą prawną Emitenta jest spółka akcyjna. 
 
Przepisy prawa na podstawie których i zgodnie z któr ymi działa Emitent 
 
Emitent działa na podstawie prawa polskiego. 
Podstawą działalności Emitenta są przede wszystkim: Ustawa o NFI, Ustawa o ofercie publicznej, Kodeks spółek 
handlowych, Statut Emitenta oraz regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia. 
 
Adres siedziby Emitenta i numery telekomunikacyjne 
 
Adres:     Warsaw Corporate Center, Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa  
Telefon:     +48 22 6303388  
Fax:    +48 22 6303390  
E-mail:     fundusz@bbidevelopment.pl 
Adres strony internetowej:  www.bbidevelopment.pl 
 
Adres Oddziału Emitenta w Poznaniu: 
Adres:    Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 
Telefon:    +48 61 8510216 
Fax:    +48 61 8510226 

5.1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalno ści gospodarczej Emitenta i Grupy 

Emitent został utworzony pod nazwą Dwunasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny, w formie jednoosobowej spółki 
akcyjnej Skarbu Państwa, Aktem Zawiązania (Statutem) z dnia 15 grudnia 1994 roku (akt notarialny Nr Rep. A nr 
3890/94). W imieniu załoŜyciela - Skarbu Państwa RP działał ówczesny Minister Przekształceń Własnościowych 
RP. Obecnie Spółka działa pod nazwą BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. 
 
Od dnia 12 czerwca 1997 r. Emitent jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
W sierpniu 2003 r. Emitent, w ramach ogłoszonego publicznie wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ akcji 
Spółki, nabył, w celu ich umorzenia, 7.614.509 akcji własnych, stanowiących 24,99% kapitału zakładowego za 
cenę brutto 6,60 zł za kaŜdą akcję. W styczniu 2004 roku nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło 
uchwałę w przedmiocie umorzenia akcji nabytych w wezwaniu, a w czerwcu 2004 roku Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy zarejestrował obniŜenie wysokości kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 3.045.804,10 zł do kwoty 
2.284.353,20 zł. 
 
W czerwcu 2005 r. inwestycję w akcje Emitenta zainicjowała spółka BB Investment sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu (obecnie, po przekształceniu w dniu 27 lutego 2009 roku - BB Investment S.A.). Zgodnie z danymi 
posiadanymi przez Emitenta BB Investment S.A. posiada 105.082.446 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 
22,83% kapitału zakładowego, a tym samym daje tejŜe spółce 22,83% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu (por. pkt. 18 Dokumentu Rejestracyjnego). Inwestycja BB Investment S.A. ma charakter 
długoterminowy i zaangaŜowanie w akcje Emitenta moŜe ulec zwiększeniu, co ma na celu zapewnienie 
stabilnego akcjonariatu niezbędnego do realizacji strategii Spółki, przyjętej w grudniu 2005 roku. 
  
Aktualna koncepcja rozwoju biznesu Emitenta wskazuje rynek nieruchomości jako obszar budowania kompetencji 
i aktywności inwestycyjnej oraz źródło wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Zgodnie z tą koncepcją, podstawowym 
zakresem działalności inwestycyjnej Emitenta jest finansowanie i zarządzanie projektami realizowanymi na rynku 
nieruchomości, od etapu pozyskiwania gruntu do etapu komercjalizacji.  
 
PowyŜsze znalazło swój wyraz w zmianie przedmiotu działalności dokonanej przez Walne Zgromadzenie w dniu 
20 kwietnia 2006 r. poprzez rozszerzenie go o: 

− przygotowanie terenu pod budowę, 
− wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inŜynieria lądowa i wodna,  
− wykonywanie instalacji budowlanych, 
− wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,  
− obsługę nieruchomości na własny rachunek,  
− wynajem nieruchomości na własny rachunek,  
− obsługę nieruchomości świadczoną na zlecenie. 

PowyŜsza zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 maja 2006 roku. 
 
W dniu 7 grudnia 2006 roku na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwalę o zmianie Statutu, 
postanawiając o zmianie firmy Emitenta na BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. 
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Na tym samym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze przyjęli uchwałę o dostosowaniu w roku 2007 prowadzonej 
przez Emitenta rachunkowości do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). 
 
W dniu 9 października 2006 roku Emitent powołał spółkę Realty Management sp. z o.o., która pełni rolę 
komplementariusza w spółkach celowych powoływanych do realizacji poszczególnych projektów developerskich. 
Wpisanie tej spółki do rejestru przedsiębiorców w dniu 18 października 2006 roku pod numerem 0000266149 
umoŜliwiło następnie zawiązanie następujących spółek celowych: 

1) spółka Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp. k., zawiązana w dniu 19 października 
2006, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 5 stycznia 2007 roku pod numerem 
0000271445, powołana w celu realizacji przedsięwzięcia developerskiego związanego z nieruchomością 
zlokalizowaną w Warszawie (Projekt Developerski 4), wpisanej do Księgi wieczystej Sądu Rejonowego 
dla Warszawy Mokotowa o numerze WA2M/00176230/6. 

2) spółka Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A., z siedzibą w Warszawie, zawiązana 
w dniu 11 stycznia 2007 roku i zarejestrowana w dniu 2 lutego 2007, pod numerem 0000273546, 
powołana dla realizacji przedsięwzięcia developerskiego na nieruchomości połoŜonej w Warszawie, przy 
ul. Puławskiej 2 (Projekt Developerski 5), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi 
księgę wieczystą o numerze WA2M/00161840/7.  

W ramach przedsięwzięcia developerskiego realizowanego przez w/w spółkę celową dokonała ona 
powołania w dniu 2 lipca 2007 roku spółki Nowy Plac Unii Spółka Akcyjna, której działalność słuŜyć ma 
w szczególności wypełnieniu zobowiązań związanych z prowadzeniem i rozliczeniem realizacji projektu. 
Spółka Nowy Plac Unii została zarejestrowana w dniu 22 sierpnia 2007 roku. 

3) spółka Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 S.K.A. zawiązana dnia 29 stycznia 2007 
roku, zaś zarejestrowana w dniu 16 lutego 2007 roku, powołana dla realizacji przedsięwzięcia 
developerskiego na nieruchomościach połoŜonych w Warszawie, przy ul. Ząbkowskiej (Projekt 
Developerski 6), dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgi o 
numerach WA3M/00166827/2, WA3M/00414667/6 oraz WA3M/00140502/0.  

4) spółka Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 8 S.K.A. zawiązana w dniu 22 czerwca 2007 
roku, zaś zarejestrowana 31 sierpnia 2007 roku, powołana dla realizacji przedsięwzięcia 
developerskiego związanego z nieruchomością połoŜoną w Dziwnowie, przy ul. Kaprala Koniecznego 
(Projekt Developerski 8). 

5) spółka Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 9 S.K.A, powołana dnia 22 czerwca 2007 
roku. Rejestracja spółki nastąpiła 28 sierpnia 2007 roku. Spółka została powołana dla realizacji 
przedsięwzięcia developerskiego związane z nieruchomością połoŜoną w Kiekrzu, przy ul. Nad Jeziorem 
(projekt Developerski 9). 

6) spółka Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 10 S.K.A., zawiązana w dniu 11 lipca 2007 
roku i zarejestrowana 8 listopada 2007 roku, powołana dla realizacji przedsięwzięcia developerskiego na 
nieruchomości połoŜonej w północnej części Szczecina, przy ul. Łącznej (projekt Developerski 10).  

 

Emitent nie realizuje projektu developerskiego oznaczonego jako Projekt Developerski 7.  
Projekt Developerski 7 miał być przez Emitenta realizowany na nieruchomości połoŜonej w Warszawie w 
dzielnicy Bemowo. Emitent, w celu rozpoczęcia realizacji tego projektu, zawarł w 2007 roku określone warunkowe 
umowy przedwstępne, które jednak nie doszły do skutku, z uwagi na niespełnienie się warunków wskazanych w 
tych umowach. Emitent odstąpił od realizacji przedsięwzięcia ze względu na napotkane trudności w ustaleniu 
stanu prawnego jednej z kluczowych nieruchomości oraz ze względu na pogorszenie parametrów ekonomicznych 
charakteryzujących projekt. Obecnie Ŝadna z umów zawartych przez Emitenta w ramach Projektu 
Developerskiego 7, jak równieŜ samo przedsięwzięcie developerskie, nie mają istotnego znaczenia dla 
działalności Emitenta, zwaŜywszy, Ŝe zawarte umowy nie rodzą dla Emitenta Ŝadnych zobowiązań, a Emitent nie 
podejmuje Ŝadnych dalszych czynności związanych z Projektem Developerskim 7. 

 
W dniu 3 września 2007 roku Emitent, na mocy uchwały Zarządu, utworzył Oddział z siedzibą w Poznaniu, przy 
ul. Paderewskiego 8. 
 
Ponadto, w dniu 23 października 2007 roku Emitent, wraz z Mazowieckim Towarzystwem Powierniczym sp. z o.o. 
oraz sześcioma osobami fizycznymi zawiązał spółkę Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 1 Spółka komandytowo – akcyjna. Spółka realizuje 
przedsięwzięcie developerskie na nieruchomości połoŜonej w Warszawie, przy ul. Kopernika (Projekt 
Developerski 1). 
  
W dniu 3 listopada 2008 roku Emitent przystąpił do spółki Projekt Dolna Spółka z o. o. Mieszkania Mokotowskie 
sp. k. w charakterze komandytariusza. W tym samym dniu została podpisana umowa sprzedaŜy, na podstawie 
której Projekt Dolna sp. z o.o. - dotychczasowy komplementariusz w/w spółki - dokonała przeniesienia ogółu praw 
i obowiązków wynikających z członkostwa w w/w spółce na rzecz Realty Management sp. z o.o., która w wyniku 
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przeniesienia stała się jedynym komplementariuszem spółki. W ten sposób Emitent przejął kontrolę nad kolejną 
spółką celową, której nazwę zmieniono na Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 3 sp. k. Spółka ta 
realizuje przedsięwzięcie developerskie związane z nieruchomością połoŜoną w Warszawie przy ulicy Dolnej 
(Projekt Developerski 3). 
 
W 2009 roku Emitent zawiązał takŜe dwie kolejne spółki celowe – Realty 2 Management sp. z o.o. oraz Realty 3 
Management sp. z o.o., w których Emitent posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 
na zgromadzeniu wspólników, a które zostały powołane w celu przejęcia roli komplementariusza w niektórych ze 
spółek celowych utworzonych dla realizacji przedsięwzięć developerskich.  
 
Niemal jednocześnie z procesem tworzenia własnej Grupy Kapitałowej Emitent zawierał liczne umowy mające na 
celu realizację poszczególnych przedsięwzięć developerskich. Najistotniejsze z nich zostały opisane w pkt. 6.1.3.  
 
W dniu 8 października 2008 roku Emitent uzgodnił i podpisał ze spółką Juvenes sp. z o.o. list intencyjny 
dotyczący połączenia obu Spółek. Juvenes sp. z o.o. została zawiązana w 1995 przez specjalistów działających 
na rynku nieruchomości od 1989 roku. Jest podmiotem specjalizującym się w działalności developerskiej oraz w 
kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych, posiadającym kompetencje w samodzielnym pozyskiwaniu, 
przygotowywaniu i realizacji przedsięwzięć, dysponującym własnym biurem inŜynierskim, zespołem projektowym 
oraz działem sprzedaŜy. Od momentu rozpoczęcia przez Emitenta działalności inwestycyjnej na rynku 
nieruchomości, Juvenes sp. z o.o. ściśle współpracuje w realizacji projektów developerskich zlokalizowanych w 
Warszawie. Decyzja o połączeniu obu Spółek motywowana była przede wszystkim moŜliwością optymalnego 
wykorzystania zasobów i potencjału obu partnerów oraz rozszerzenia kompetencji Emitenta o pełny zakres 
obsługi i zarządzania przedsięwzięciami developerskimi, w szczególności w zakresie prac projektowych, 
przygotowania, obsługi i zarządzania projektami („project management”) oraz nadzoru developerskiego. Na dzień 
zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego uzgodniono plan połączenia (co nastąpiło 14 września 2009 roku) 
oraz zakończyło się badanie tego planu przez biegłego. W dniu 10 listopada 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Emitenta, które podjęło uchwałę w sprawie połączenia Emitenta ze spółką JUVENES sp. z 
o.o. W opinii Zarządu Emitenta połączenie z Juvenes sp. z o.o. będzie stanowiło kolejny, bardzo istotny etap 
realizacji strategii Emitenta, polegający na wzmocnieniu i uzupełnieniu kompetencji związanych z 
przygotowywaniem i realizacją przedsięwzięć developerskich, w szczególności w związku ze zmianą sytuacji 
rynkowej oraz wchodzeniem przedsięwzięć developerskich w kluczowy etap realizacji inwestycji budowlanej i 
sprzedaŜy (komercjalizacji) powierzchni uŜytkowej, który zadecyduje o ostatecznym poziomie stopy zwrotu dla 
Emitenta i jego akcjonariuszy. W dniu 30 listopada 2009 roku zgromadzenie wspólników JUVENES sp. z o.o. 
podjęło odpowiednią uchwałę w sprawie połączenia z Emitentem. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu 
Rejestracyjnego wniosek o rejestrację połączenia obu spółek w rejestrze przedsiębiorców KRS nie został złoŜony 
do sądu rejestrowego. Intencją łączących się spółek jest złoŜenie tego wniosku dopiero po dopuszczeniu Akcji 
Serii I do obrotu na rynku regulowanym. 
 
Na przełomie roku 2008 i 2009, z uwagi na sytuację na rynku developerskim Emitent dokonał modyfikacji swojej 
dotychczasowej strategii, wprowadzając do niej moŜliwość realizacji największych inwestycji Emitenta przy 
zaangaŜowaniu innych współinwestorów branŜowych. Celem tych działań jest upłynnienie części aktywów, 
optymalizacja kosztów i zwiększenie niezbędnych poziomów wkładów własnych dla uzyskania poŜądanego 
finansowania bankowego. Emitent rozpoczął rozmowy z potencjalnymi kontrahentami gotowymi współfinansować 
inwestycję na nieruchomości przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie (Projekt Developerski 5). Wynikiem tych rozmów 
było podpisanie w dniu 12 marca 2009 roku listu intencyjnego ze spółką KARMAR S.A. z Warszawy, naleŜącą do 
grupy spółki prawa francuskiego Bouygues Construction S.A. Ostatecznie jednak spółka celowa Emitenta podjęła 
wiąŜące zobowiązania dotyczące Projektu Developerskiego 5 wobec spółki Liebrecht & WooD Polska sp. z o.o. – 
naleŜącej do grupy kapitałowej Liebrecht & WooD NV, spółki prawa belgijskiego. W dniu 9 lipca 2009 roku 
zawarta została przedwstępna umowa inwestycyjna dotycząca współfinansowania przez tę spółkę Projektu 
Developerskiego 5. Umowa została bliŜej opisana w pkt 6.1.3.5. Dokumentu Rejestracyjnego. Pozyskanie 
inwestora pozwoli zrealizować Projekt Developerski 5 przede wszystkim poprzez zwiększenie wkładu własnego 
wymaganego przy ubieganiu się o finansowanie projektu z kredytu bankowego. 
 
W dniu 4 grudnia 2009 roku spółka JUVENES sp. z o.o. zawarła z innym podmiotem umowę dotyczącą 
wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego, jakie ma być realizowane na terenie Warszawy. Emitent nie jest 
stroną tej umowy, niemniej umowa ta zakłada moŜliwość przystąpienia do niej przez Emitenta. Dane kontrahenta, 
przedmiot przedsięwzięcia oraz inne postanowienia powyŜszej umowy zostały objęte wnioskiem o zwolnienie z 
obowiązku publikacji. 
 
W historii Emitenta wielokrotnie dochodziło do zmian wysokości kapitału zakładowego, które opisane zostały w 
pkt 21.1.6. Dokumentu Rejestracyjnego. Ostatnie podwyŜszenie kapitału miało miejsce na podstawie uchwały nr 
3 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 maja 2009 roku. Na podstawie tej uchwały 
dokonano podwyŜszenia kapitału zakładowego z kwoty 27.030.885,00 zł do kwoty 46.030.885,00 zł poprzez 
emisję 190.000.000 milionów akcji zwykłych, na okaziciela serii I. PodwyŜszenie kapitału zostało zarejestrowane 
na mocy postanowienia Sądu z dnia 26 czerwca 2009 roku. 
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5.2. Inwestycje 

5.2.1. Opis głównych inwestycji Grupy za ka Ŝdy rok obrotowy w okresie obj ętym historycznymi 
informacjami finansowymi a Ŝ do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego  

W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi oraz od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia zatwierdzenia 
Dokumentu Rejestracyjnego działalność inwestycyjna Emitenta skupiała się na inwestycjach kapitałowych 
obejmujących nabywanie akcji lub udziałów spółek. Emitent realizował głównie inwestycje w spółki celowe (spółki 
specjalnego przeznaczenia), które dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu (w postaci podwyŜszonego kapitału 
zakładowego lub poŜyczki) prowadziły inwestycje na rynku przedsięwzięć developerskich. 
Wszystkie inwestycje Grupy realizowano na terenie Polski. 
 
W poniŜszych tabelach zestawiono główne inwestycje Grupy w latach objętych historycznymi informacjami 
finansowymi oraz od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego. 
 
Inwestycje 2006 
 

Przedmiot inwestycji Warto ść (w tys. zł) 

Inwestycje w spółki zale Ŝne (w tym celowe)  

Powołanie spółki Realty Management Sp. z o.o. i objęcie 100% w kapitale 
zakładowym przez Emitenta 

50 

Powołanie spółki Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k. i 
objęcie 97,56% w kapitale zakładowym przez Emitenta 0,0* 

Pozostałe inwestycje Emitenta  

Nabycie akcji spółki Hygienika S.A. jako inwestycja krótkoterminowa  2.044 

PoŜyczki dla BB Investment Sp. z o.o.  6.650 

* wkład do spółki wpłacony w kolejnych latach 
Źródło: Emitent 
 
Łączne powyŜsze inwestycje w 2006 r. wyniosły 8.744 tys. zł. 
 
Inwestycje 2007 
 

Przedmiot inwestycji Warto ść (w tys. zł) 

Inwestycje w spółki zale Ŝne (w tym celowe)  

Powołanie spółki Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. i 
objęcie 99,60% w kapitale zakładowym 25.000 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 5 S.K.A., emisja w całości objęta przez Emitenta  

5.000 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 5 S.K.A., emisja w całości objęta przez Emitenta  11.500 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 5 S.K.A., emisja w całości objęta przez Emitenta  

3.500 

Powołanie spółki Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 S.K.A. i 
objęcie 99,69% w kapitale zakładowym  640 



Dokument Rejestracyjny 

25 
Prospekt emisyjny trzyczęściowy BBI Development NFI S.A. 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 6 S.K.A. w całości objęte przez Emitenta  33.279 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 6 S.K.A., emisja w całości objęta przez Emitenta  

2.080 

Powołanie spółki Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 8 S.K.A. i 
objęcie 100% w kapitale zakładowym (99,8% Emitent, 0,2% Realty 
Management Sp. z o.o.)  

499 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 8 S.K.A., emisja w całości objęta przez Emitenta  

5.500 

Powołanie spółki Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 9 S.K.A. i 
objęcie 100% w kapitale zakładowym (99,8% Emitent, 0,2% Realty 
Management Sp. z o.o.) 

499 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 9 S.K.A., emisja w całości objęta przez Emitenta  

4.500 

Powołanie spółki Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 10 S.K.A. i 
objęcie 100% w kapitale zakładowym (99,8% Emitent, 0,2% Realty 
Management Sp. z o.o.) 

50 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 10 S.K.A., emisja w całości objęta przez Emitenta  

8.500 

Wniesienie wkładu do spółki Realty Management Sp. z o.o. Projekt 
Developerski 4 sp.k. (łącznie w 2007 r.) 2.000 

Powołanie spółki Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Sp. z o.o. Projekt 
Developerski 1 S.K.A. i objęcie 37,8% w kapitale zakładowym przez Emitenta 

36 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Mazowieckie Towarzystwo 
Powiernicze Sp. z o.o. Projekt Developerski 1 S.K.A. emisja objęta przez 
Emitenta w 38,70%  

2.002 

Nabycie nieruchomo ści przez Grup ę  

Nieruchomość w Warszawie - Warszawska Wytwórnia Wódek Koneser przy ul. 
Ząbkowskiej w Warszawie  60.500 netto 

Nieruchomość w Dziwnowie przy ul. Kaprala Koniecznego (I etap) 13.934 netto 

Nieruchomość w Poznaniu przy ul. Nad Jeziorem  11.000 netto 

Nieruchomość w Warszawie przy ul. Kopernika  25.400 netto 

Źródło: Emitent 
 
Dodatkowo w 2007 r. Emitent udzielił długo i krótkoterminowych poŜyczek swoim spółkom celowym w łącznych 
kwotach: 

− Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. – 1.250 tys. zł (bez poŜyczek 
konwertowanych na kapitał), 

− Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 10 S.K.A. – 350 tys. zł. 
 
Łączne powyŜsze inwestycje w 2007 r. wyniosły 216.982 tys. zł. 
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Inwestycje 2008 
 
 

Przedmiot inwestycji Warto ść (w tys. zł) 

Inwestycje w spółki zale Ŝne (w tym celowe)  

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 8 S.K.A., emisja objęta w całości przez Emitenta i Realty 
Management Sp. z o.o.  

2.500 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 8 S.K.A., emisja objęta w całości przez Emitenta  

1.000 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 8 S.K.A., emisja objęta w całości przez Emitenta  5.000 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 9 S.K.A., emisja objęta w całości przez Emitenta  

1.000 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 5 S.K.A., emisja objęta w całości przez Emitenta  5.000 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 6 S.K.A., emisja objęta w całości przez Emitenta  

2.000 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 6 S.K.A., emisja objęta w całości przez Emitenta  2.000 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 6 S.K.A., emisja objęta w całości przez Emitenta  

2.000 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 10 S.K.A., emisja w całości objęta przez Emitenta  2.000 

PodwyŜszenie kapitału zakładowego spółki Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 10 S.K.A., emisja w całości objęta przez Emitenta  

22.140 

Wniesienie wkładu do spółki Realty Management Sp. z o.o. Projekt 
Developerski 4 sp.k. (łącznie w 2008 r.) 450 

Przystąpienie do spółki Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 3 
sp.k. przez Emitenta jako komandytariusza oraz Realty Management Sp. z o.o. 
jako komplementariusza  

1.050 

Nabycie nieruchomo ści przez Grup ę  

Nieruchomość w Dziwnowie przy ul. Kaprala Koniecznego (II etap) 28.000 (netto) 

Nieruchomość w Szczecinie (przeniesienie własności i nabycie działki)  
52.736 netto 
+9.643 netto  

Źródło: Emitent 
 
Dodatkowo w 2008 r. Emitent udzielił długo- i krótkoterminowych poŜyczek swoim spółkom celowym w łącznych 
kwotach: 

− Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. – 10.380 tys. zł (bez poŜyczek 
konwertowanych na kapitał), 

− Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 S.K.A. – 200 tys. zł (bez poŜyczek 
konwertowanych na kapitał), 

− Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 8 S.K.A. – 2.230 tys. zł (bez poŜyczek 
konwertowanych na kapitał), 
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− Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 9 S.K.A. – 960 tys. zł (bez poŜyczek 
konwertowanych na kapitał), 

− Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 10 S.K.A. – 3.310 tys. zł (bez poŜyczek 
konwertowanych na kapitał), 

 
Łączne powyŜsze inwestycje w 2008 r. wyniosły 155.720 tys. zł. 
 
Inwestycje 2009 
 

Przedmiot inwestycji Warto ść (w tys. zł) 

Inwestycje w spółki zale Ŝne (w tym celowe)  

Wniesienie wkładu do spółki Realty Management Sp. z o.o. Projekt 
Developerski 3 sp.k. (łącznie w 2009 r.) 

950 

Wniesienie wkładu do spółki Realty Management Sp. z o.o. Projekt 
Developerski 4 sp.k. (łącznie w 2009 r.) 220 

Źródło: Emitent 
 
Dodatkowo w 2009 r. do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent udzielił długo- i 
krótkoterminowych poŜyczek swoim spółkom celowym w łącznych kwotach: 

− Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. – 4.108 tys. zł (bez poŜyczek 
konwertowanych na kapitał), 

− Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 S.K.A. – 250 tys. zł (bez poŜyczek 
konwertowanych na kapitał), 

− Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 8 S.K.A. – 2.143 tys. zł (bez poŜyczek 
konwertowanych na kapitał), 

− Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 9 S.K.A. – 194 tys. zł (bez poŜyczek 
konwertowanych na kapitał), 

− Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 10 S.K.A. – 1.930 tys. zł (bez poŜyczek 
konwertowanych na kapitał), 

 
Łączne powyŜsze inwestycje w 2009 r. do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego wyniosły 9.795 tys. zł. 
 
 
Poza wskazanymi powyŜej inwestycjami w latach objętych historycznymi informacjami i do dnia zatwierdzenia 
Dokumentu Rejestracyjnego Grupa nie ponosiła innych istotnych nakładów inwestycyjnych. 

5.2.2. Obecnie prowadzone główne inwestycje Grupy o raz sposoby ich finansowania 

Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent pełni funkcję podmiotu finansującego następujące 
inwestycje developerskie prowadzone przez spółki celowe: 
 

1. Projekt developerski 1 – Warszawa ul. Kopernika (Rezydencja Foksal) 
 

Spółka celowa Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Sp. z o.o. Projekt Developerski 1 S.K.A.  

Przedmiot inwestycji 6-kondygnacyjny budynek wielofunkcyjny z dominującą funkcją mieszkalną typu 
apartamentowego z towarzyszącymi funkcjami usługowymi 

Uwarunkowania 
planistyczne 

Dla działki będącej przedmiotem inwestycji wydana została prawomocna decyzja 
o pozwoleniu na budowę. 

Całkowita powierzchnia 
uŜytkowa 

7.800 m2 

Wartość poniesionych 
nakładów inwestycyjnych 32,4 mln zł (z tego udział Emitenta – 37,9%) 

ZałoŜona łączna wartość 
nakładów do poniesienia 78,7 mln zł (z tego udział Emitenta – 37,9%) 

Sposób finansowania 

Wkład finansowy Emitenta pochodzący z kapitału własnego, wkłady finansowe 
pozostałych akcjonariuszy spółki celowej, kredyt bankowy zaciągnięty przez 
spółkę celową, wpłaty nabywców mieszkań, poŜyczki podporządkowane od 
inwestorów zewnętrznych 

Udział Emitenta w 
projekcie 

Nabycie wierzytelności, przejecie praw i obowiązków z umowy poŜyczki 
udzielonej spółce celowej w związku z realizacją przedsięwzięcia 
developerskiego oraz objęcie akcji podmiotu celowego. Emitent jest 
akcjonariuszem w spółce celowej, natomiast funkcję komplementariusza 
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sprawuje spółka Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Sp. z o.o. 
UŜytkownikiem wieczystym gruntu jest spółka Mazowieckie Towarzystwo 
Powiernicze Sp. z o.o. Projekt Developerski 1 S.K.A. współkontrolowana przez 
Emitenta. 

Łączne zaangaŜowanie 
Emitenta w spółkę celową 2,0 mln zł 

 
2. Projekt developerski 2 – Warszawa ul. Rynek Nowego Miasta 

 

Spółka celowa 
Serenus Sp. z o.o. (uŜytkownik wieczysty gruntu i właściciel posadowionego 
budynku) 

Przedmiot inwestycji Budynek mieszkalny wielorodzinny typu apartamentowego z towarzyszącą 
powierzchnią biurową 

Uwarunkowania 
planistyczne 

Dla działki będącej przedmiotem inwestycji wydana została decyzja o warunkach 
zabudowy, którą następnie uchylono w całości i przekazano do ponownego 
rozpatrzenia 

Całkowita powierzchnia 
uŜytkowa ok. 2.360 m2  

Wartość poniesionych 
nakładów inwestycyjnych 

5,5 mln zł 

ZałoŜona łączna wartość 
nakładów do poniesienia 24,4 mln zł 

Sposób finansowania PoŜyczka zaciągnięta przez spółkę celową 

Udział Emitenta w 
projekcie 

Nabycie wierzytelności oraz przejecie praw i obowiązków z umowy poŜyczki 
udzielonej spółce celowej w związku z realizacją przedsięwzięcia 
developerskiego. 
Spółka Serenus sp. z o.o. nie jest podmiotem zaleŜnym od Emitenta. Na etapie 
większego zaawansowania projektu Emitent zamierza przystąpić do spółki 
Serenus sp. z o.o. (bądź nowo powołanej spółki celowej) i za jej pośrednictwem 
realizować projekt. 

Łączne zaangaŜowanie 
Emitenta w spółkę celową 5,5 mln zł 

 
3. Projekt developerski 3 – Warszawa ul. Dolna (Dom na Dolnej) 

 

Spółka celowa Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 3 sp.k.  

Przedmiot inwestycji Budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z dwóch części 4- i 7 
kondygnacyjnej 

Uwarunkowania 
planistyczne 

Dla działki będącej przedmiotem inwestycji wydane zostało prawomocne 
pozwolenie na budowę. Na ukończeniu jest stan surowy budynku. 

Całkowita powierzchnia 
uŜytkowa 

4.045 m2  

Wartość poniesionych 
nakładów inwestycyjnych 20,8 mln zł 

ZałoŜona łączna wartość 
nakładów do poniesienia 

30,9 mln zł 

Sposób finansowania Wkład finansowy Emitenta pochodzący z kapitału własnego, kredyt bankowy 
zaciągnięty przez spółkę celową 

Udział Emitenta w 
projekcie 

Nabycie wierzytelności, przejecie praw i obowiązków z umowy poŜyczki 
udzielonej spółce celowej w związku z realizacją przedsięwzięcia 
developerskiego oraz objęcie akcji spółki celowej. Emitent pełni rolę 
komandytariusza w spółce celowej, natomiast spółka Realty Management 
Sp. z o.o. - w pełni zaleŜna od Emitenta - pełni rolę komplementariusza spółki 
celowej. UŜytkownikiem wieczystym gruntu jest spółka Realty Management 
Sp. z o.o. Projekt Developerski 3 sp.k. kontrolowana przez Emitenta. 

Łączne zaangaŜowanie 
Emitenta w spółkę celową 

6,5 mln zł 

 
4. Projekt developerski 5 – Warszawa pl. Unii Lubelskiej (Plac Unii) 

 

Spółka celowa Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A.  

Przedmiot inwestycji Wielofunkcyjny obiekt handlowo-biurowo-usługowy (4 kondygnacje podziemne, 
23 kondygnacje nadziemne) 

Uwarunkowania 
planistyczne 

Dla działki będącej przedmiotem inwestycji wydana została prawomocna decyzja 
o pozwoleniu na budowę. 

Całkowita powierzchnia 
uŜytkowa 

ok. 51.500 m2 (w tym ok. 46.500 m2 przysługujące Emitentowi) 

Wartość poniesionych 
nakładów inwestycyjnych 46,1 mln zł 
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ZałoŜona łączna wartość 
nakładów do poniesienia 530,2 mln zł 

Sposób finansowania 
Wkład finansowy Emitenta pochodzący z kapitałów własnych oraz z emisji 
obligacji, kredyt bankowy planowany do zaciągnięcia przez spółkę celową, 
finansowanie kapitałem przez inwestora zewnętrznego 

Udział Emitenta w 
projekcie 

Emitent pełni rolę akcjonariusza w spółce celowej, natomiast spółka Realty 3 
Management Sp. z o.o. - w pełni zaleŜna od Emitenta - pełni rolę 
komplementariusza spółki celowej. UŜytkownikiem wieczystym gruntu jest spółka 
Nowy Plac Unii S.A., kontrolowana przez Emitenta. 

Łączne zaangaŜowanie 
Emitenta w spółkę celową 

63,4 mln zł 

 
5. Projekt developerski 6 – Warszawa ul. Ząbkowska (Koneser) 

 

Spółka celowa Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 S.K.A.  

Przedmiot inwestycji 
Rewitalizacja istniejących budynków, a następnie budowa zespołu zabudowy 
wielofunkcyjnej (z funkcją mieszkaniową i komercyjną oraz przestrzenią dla 
działalności kulturalnej) 

Uwarunkowania 
planistyczne 

Dla działki będącej przedmiotem inwestycji wydana została prawomocna decyzja 
o warunkach zabudowy oraz prawomocne pozwolenia na rozbiórki budynków nie 
będących pod ochroną konserwatorską. 

Całkowita powierzchnia 
uŜytkowa ok. 65.860 m2  

Wartość poniesionych 
nakładów inwestycyjnych 

81,6 mln zł 

ZałoŜona łączna wartość 
nakładów do poniesienia 481,8 mln zł 

Sposób finansowania 
Wkład finansowy Emitenta pochodzący z kapitałów własnych oraz z emisji 
obligacji, kredyt bankowy zaciągnięty przez spółkę celową, finansowanie 
kapitałem przez inwestora zewnętrznego 

Udział Emitenta w 
projekcie 

Emitent pełni rolę akcjonariusza w spółce celowej, natomiast spółka Realty 
Management Sp. z o.o. - w pełni zaleŜna od Emitenta - pełni rolę 
komplementariusza spółki celowej. UŜytkownikiem wieczystym gruntu jest spółka 
Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 S.K.A. kontrolowana przez 
Emitenta. 

Łączne zaangaŜowanie 
Emitenta w spółkę celową 58,9 mln zł 

 
6. Projekt developerski 8 – Dziwnów ul. Kaprala Koniecznego (Horyzont) 

 

Spółka celowa Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 8 S.K.A.  

Przedmiot inwestycji Budowa 5 budynków mieszkalnych z częścią usługową 

Uwarunkowania 
planistyczne 

Dla działki będącej przedmiotem inwestycji wydana została decyzja o warunkach 
zabudowy. Decyzja jest prawomocna. 

Całkowita powierzchnia 
uŜytkowa 

26.039 m2  

Wartość poniesionych 
nakładów inwestycyjnych 51,8 mln zł 

ZałoŜona łączna wartość 
nakładów do poniesienia 

153,6 mln zł 

Sposób finansowania 
Wkład finansowy Emitenta pochodzący z kapitałów własnych i z emisji obligacji, 
kredyt bankowy zaciągnięty przez spółkę celową, planowane pozyskanie 
inwestora zewnętrznego  

Udział Emitenta w 
projekcie 

Emitent pełni rolę akcjonariusza w spółce celowej, natomiast spółka Realty 
Management Sp. z o.o. - w pełni zaleŜna od Emitenta - pełni rolę 
komplementariusza spółki celowej. UŜytkownikiem wieczystym działek jest 
spółka Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 8 S.K.A. 
kontrolowana przez Emitenta. 

Łączne zaangaŜowanie 
Emitenta w spółkę celową 16,6 mln zł 

 
7. Projekt developerski 9 – Poznań (Kiekrz) ul. Nad Jeziorem 

 

Spółka celowa Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 9 S.K.A.  

Przedmiot inwestycji 
Rozbiórka istniejących zabudowań, a następnie realizacja zespołu rekreacyjno-
wypoczynkowego wielofunkcyjnego, w tym z funkcją mieszkaniową o 
podwyŜszonym standardzie i funkcją usługową 

Uwarunkowania 
planistyczne 

Dla działki będącej przedmiotem inwestycji wydana została prawomocna decyzja 
o pozwoleniu na budowę. 
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Całkowita powierzchnia 
uŜytkowa 5.652 m2  

Wartość poniesionych 
nakładów inwestycyjnych 

15,1 mln zł 

ZałoŜona łączna wartość 
nakładów do poniesienia 33,0 mln zł 

Sposób finansowania 
Wkład finansowy Emitenta pochodzący z kapitałów własnych i emisji obligacji, 
kredyt bankowy zaciągnięty przez spółkę celową, planowane pozyskanie 
inwestora zewnętrznego 

Udział Emitenta w 
projekcie 

Emitent pełni rolę akcjonariusza w spółce celowej, natomiast spółka Realty 
Management Sp. z o.o. - w pełni zaleŜna od Emitenta - pełni rolę 
komplementariusza spółki celowej. Właścicielem działki jest spółka Realty 
Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 9 S.K.A. kontrolowana przez 
Emitenta.  

Łączne zaangaŜowanie 
Emitenta w spółkę celową 7,1 mln zł 

 
8. Projekt developerski 10 – Szczecin Sienno ul. Łączna (Małe Błonia) 

 

Spółka celowa Realty 2 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 10 S.K.A.  

Przedmiot inwestycji Realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 
towarzyszącymi powierzchniami usługowymi  

Uwarunkowania 
planistyczne 

Nieruchomość objęta prawomocnym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego 

Całkowita powierzchnia 
uŜytkowa 

96.584 m2  

Wartość poniesionych 
nakładów inwestycyjnych 77,1 mln zł 

ZałoŜona łączna wartość 
nakładów do poniesienia 424,2 mln zł 

Sposób finansowania 
Wkład finansowy Emitenta pochodzący z kapitałów własnych, kredyt bankowy 
zaciągnięty przez spółkę celową 

Udział Emitenta w 
projekcie 

Emitent pełni rolę akcjonariusza w spółce celowej, natomiast spółka Realty 2 
Management Sp. z o.o. - w pełni zaleŜna od Emitenta - pełni rolę 
komplementariusza spółki celowej. Właścicielem działki jest spółka Realty 2 
Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 10 S.K.A. kontrolowana przez 
Emitenta.  

Łączne zaangaŜowanie 
Emitenta w spółkę celową 26,1 mln zł 

 
 
W portfelu projektów inwestycyjnych Grupy znajduje się ponadto Projekt Developerski 4 – Warszawa Mokotów 
realizowany przez spółkę celową Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k. W dniu 10 lipca 
2006 r. Emitent (wraz ze spółką Juvenes Sp. z o.o.) jako kupujący zawarł umowę przedwstępną w przedmiocie 
nabycia nieruchomości. Do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego nie zawarto umowy przyrzeczonej. 
Obecnie trwają renegocjacje warunków związanych z wspomnianym projektem wskutek uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania o odmiennych od oczekiwanych parametrach. 
 

Spółka celowa Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k.  

Przedmiot inwestycji Obecnie podlegający weryfikacji (pierwotnie planowany wielorodzinny zespół 
mieszkalny obejmujący 6 budynków 4-kondygnacyjnych) 

Uwarunkowania 
planistyczne Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

Całkowita powierzchnia 
uŜytkowa 

Obecnie podlegająca weryfikacji (pierwotnie planowane 8.000 m2) 

Wartość poniesionych 
nakładów inwestycyjnych 3,0 mln zł  

ZałoŜona wartość 
nakładów do poniesienia 

Obecnie podlegająca weryfikacji (pierwotnie planowane około 57 mln zł) 

Sposób finansowania 
Wkład finansowy Emitenta pochodzący z kapitałów własnych kredyt bankowy 
planowany do zaciągnięcia przez spółkę celową 

Udział Emitenta w 
projekcie 

Emitent pełni rolę jedynego inwestora finansowego przedsięwzięcia. Emitent 
pełni rolę komandytariusza w spółce celowej, natomiast spółka Realty 3 
Management Sp. z o.o. - w pełni zaleŜna od Emitenta - pełni rolę 
komplementariusza spółki celowej. 

Łączne zaangaŜowanie 
Emitenta w spółkę celową 2,9 mln zł 
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5.2.3. Informacje dotycz ące głównych inwestycji Grupy w przyszło ści, co do których organy 
zarządzające Emitenta podj ęły ju Ŝ wiąŜące zobowi ązania 

Oprócz przedsięwzięć inwestycyjnych oznaczonych jako Projekt Developerski 2 (ze względu na brak wiąŜących 
zobowiązań dotyczących tego projektu) i Projekt Developerski 3 (ze względu na znaczny stan zaawansowania 
projektu nie jest to inwestycja w przyszłości) wszystkie przedsięwzięcia realizowane przez Grupę wymienione w 
pkt 5.2.2. Dokumentu Rejestracyjnego są inwestycjami w przyszłości, co do których organy zarządzające podjęły 
wiąŜące zobowiązania. Inwestycje te są wieloetapowe i zostały wskazane w pkt 5.2.2. Dokumentu 
Rejestracyjnego, poniewaŜ rozpoczęto przynajmniej pierwszy etap inwestycji polegający na zakupie gruntu. 
Znaczące umowy dotyczące tych inwestycji i powodujące powstanie zobowiązań zostały opisane w pkt 6.1.3. 
Dokumentu Rejestracyjnego. 

6. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNO ŚCI 

6.1. Działalno ść podstawowa 

6.1.1. Opis i główne czynniki charakteryzuj ące podstawowe obszary działalno ści oraz rodzaj prowadzonej 
przez Grup ę Kapitałow ą działalno ści operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych kategori i sprzedawanych 
produktów lub świadczonych usług, za ka Ŝdy rok obrotowy okresu obj ętego historycznymi informacjami 
finansowymi 

Emitent został utworzony jako Narodowy Fundusz Inwestycyjny na podstawie przepisów Ustawy o NFI. W 
grudniu 2005 r. Emitent zakończył realizację strategii związanej z Programem Powszechnej Prywatyzacji i, w 
związku z przejęciem kontroli nad Emitentem przez nowego akcjonariusza strategicznego BB Investment 
Sp. z o.o., przyjął nową strategię inwestycyjną. Zgodnie z nową strategią, Emitent stał się podmiotem 
zarządzającym funduszem developerskim. 
 
Do czasu przyjęcia nowej strategii rozwoju, działalność Emitenta polegała na zarządzaniu aktywami, do których 
naleŜały: pakiet udziałów większościowych, pakiet udziałów mniejszościowych, pakiet nowych inwestycji oraz 
środki finansowe. Działania w stosunku do posiadanych udziałów i akcji obejmowały wspomaganie zarządzania 
spółek, w których Emitent był właścicielem pakietu wiodącego, pomoc w opracowywaniu planów strategicznych, 
pomoc w nawiązywaniu kontaktów i pozyskiwaniu partnerów handlowych i finansowych. 
W roku 2006 i na początku roku 2007 Emitent finalizował strategię dezinwestycyjną, polegającą na 
systematycznym zmniejszaniu liczebności posiadanych pakietów akcji i udziałów.  
 
W dniu 23 marca 2006 r., w wyniku realizacji umowy sprzedaŜy, Emitent przeniósł na kupującego akcje spółki FP 
„SPOMAX” S.A. W dniu 18 kwietnia 2006 r. Emitent sprzedał 9.500 akcji spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu 
SpoŜywczego Pepees S.A. z siedzibą ŁomŜy. 
 
W 2006 r. Emitent zawarł dwie umowy sprzedaŜy ostatnich większościowych pakietów akcji (obie w dniu 28 
czerwca): 

− warunkową umowę sprzedaŜy wszystkich będących własnością Spółki udziałów w spółce Farmtech  
Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku. Warunkowa umowa została wykonana, tzn. własność udziałów w 
Farmtech Sp. z o.o. przeniesiono na nabywcę w dniu 7 lipca 2006 r., 

− umowę sprzedaŜy wszystkich będących własnością Spółki akcji spółki Fabryka Maszyn Rolniczych 
Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku. 

 
W dniu 22 stycznia 2007 r. nastąpiło rozliczenie zawartej 19 stycznia 2007 r. transakcji sprzedaŜy ostatniego 
naleŜącego do portfela pakietu akcji, tj. 40.000 akcji spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu SpoŜywczego Pepees 
S.A. z siedzibą ŁomŜy. 
 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (od rejestracji zmian Statutu Emitenta w kwietniu 
2006 r.) przedmiotem działalności Emitenta było: 

1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa; 
2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji spółek; 
3) nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2; 
4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych; 
5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi; 
6) udzielanie poŜyczek spółkom i innym podmiotom; 
7) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
8) obrót wierzytelnościami; 
9) zaciąganie kredytów i poŜyczek dla celów Funduszu; 
10) przygotowanie terenu pod budowę; 
11) wnoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inŜynieria lądowa i wodna; 
12) wykonywanie instalacji budowlanych; 
13) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych; 
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14) obsługa nieruchomości na własny rachunek; 
15) wynajem nieruchomości na własny rachunek; 
16) obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie. 

W dniu 30 lipca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwałą nr 20 zmieniającą art. 7 Statutu 
Spółki ustaliło następujący przedmiot działalności Emitenta wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007: 

1. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z), 
2. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z), 
3. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych (64.99.Z), 
4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (66.19.Z), 
5. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), z wyłączeniem czynności zastrzeŜonych dla banków, 
6. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z), 
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z) 
8. Roboty budowlane specjalistyczne (43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 

43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z.), 
9. Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 
10. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi (68.20.Z), 
11. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z). 

Emitent prowadzi działalność w siedzibie w Warszawie (projekty realizowane na terenie Warszawy) oraz w 
oddziale w Poznaniu (projekty realizowane w obszarze Polski północno - zachodniej). 

W strukturach Emitenta został wprowadzony system kontroli wewnętrznej, za którego funkcjonowanie i 
skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i 
publikowanych zgodnie z Rozporządzeniem o raportach bieŜących i okresowych odpowiedzialny jest Zarząd. 
 
Podstawowymi systemami wewnętrznej kontroli finansowej w BBI Development NFI S.A. są: 
-  wewnętrzny podział obowiązków w procesie przygotowania sprawozdań finansowych, 
-  bieŜący wewnętrzny nadzór nad praca biura rachunkowego, 
-  przegląd okresowych raportów finansowych Funduszu, w tym budŜetów gotówkowych, 
-  wewnętrzne procedury zawierania istotnych transakcji, polegające, m.in. na obowiązku wyraŜenia zgody 
przez Radę Nadzorczą na transakcje o wartości powyŜej 20% sumy bilansowej Funduszu według ostatniego 
bilansu, 
-  autoryzacja sprawozdań finansowych przed publicznym ogłoszeniem, 
-  okresowy przegląd i badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. 

BBI Development NFI S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej, którą tworzy. Według podziału 
przyjętego przez GPW działalność Grupy klasyfikowana jest w sektorze budownictwo. 

W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi Grupa Kapitałowa prowadziła działalność 
inwestycyjną na rynku nieruchomości. Emitent dokonuje inwestycji w przedsięwzięcia developerskie poprzez 
przystępowanie do spółek celowych i/lub udzielanie im poŜyczek pienięŜnych. Podmioty celowe, do których 
przystępuje BBI Development NFI S.A., powoływane są w formie spółek komandytowo - akcyjnych lub 
komandytowych. Emitent sprawuje pełną kontrolę nad podmiotami celowymi za pośrednictwem: Realty 
Management Sp. z o.o., Realty 2 Management Sp. z o.o. i Realty 3 Management Sp. z o.o. - spółek ze 100%-
owym udziałem Emitenta, pełniących w spółkach celowych rolę jedynego komplementariusza. 

Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent prowadzi działalność za pośrednictwem 
następujących podmiotów: 

− Realty Management Sp. z o.o., 
− Realty 2 Management Sp. z o.o., 
− Realty 3 Management Sp. z o.o., 
− Realty 4 Management Sp. z o.o., 
− Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Sp. z o.o. Projekt Developerski 1 S.K.A., 
− Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 3 sp.k., 
− Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k., 
− Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A., 
− Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 S.K.A., 
− Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 8 S.K.A., 
− Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 9 S.K.A., 
− Realty 2 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 10 S.K.A., 
− Nowy Plac Unii S.A. 

 
W dniu 11 maja 2009 r. Realty Management sp. z o.o. zbyła na rzecz Realty 3 Management sp. z o.o. ogół praw i 
obowiązków komplementariusza w spółce Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. W 
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związku z tą umową walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o zmianie firmy spółki na Realty 3 Management 
sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A.  
W dniu 12 maja 2009 r. Realty Management sp. z o.o. zbyła na rzecz Realty 3 Management sp. z o.o. ogół praw i 
obowiązków komplementariusza w spółce Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp. k. W związku 
z tą umową walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o zmianie firmy spółki na Realty 3 Management sp. z 
o.o. Projekt Developerski 4 sp. k.  
W dniu 30 czerwca 2009 roku spółka Realty Management sp. z o.o. zawarła ze spółką Realty 2 Management sp. 
z o.o. umowę przeniesienia ogółu praw i obowiązków komplementariusza, na mocy której Realty 2 Management 
sp. z o.o. wstąpiła w prawa i obowiązki komplementariusza w spółce celowej - spółki Realty Management sp. 
z o.o. Projekt Developerski 10 S.K.A.  
Jednocześnie dokonano zmiany statutu spółki celowej uwzględniającej zmianę komplementariusza i odpowiednią 
zmianę firmy spółki.  
Zmiany statutów powyŜszych spółek zostały zarejestrowane. 
 
Emitent prowadzi działalność inwestycyjną, koncentrując się na rynku nieruchomości i wyłącznie na 
przedsięwzięciach developerskich. Spółka przystępuje do finansowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi, 
od etapu pozyskiwania działki do etapu komercjalizacji (sprzedaŜy powierzchni uŜytkowej wytworzonej w ramach 
przedsięwzięcia developerskiego, w szczególnych przypadkach poprzedzonej wynajmem). W szczególności 
Emitent nie jest zainteresowany posiadaniem lub nabywaniem zabudowanych nieruchomości w celu uzyskiwania 
przepływów finansowych z wynajmu i zwrotu z inwestycji w długim okresie.  
Prowadzone przez Grupę projekty developerskie realizowane są autonomicznymi, następującymi po sobie 
kolejno etapami, do których naleŜy zaliczyć w szczególności: 
- pozyskiwanie projektów inwestycyjnych, 
- prowadzenie rejestru propozycji inwestycyjnych, 
- wstępne analizowanie projektów inwestycyjnych, 
- pełna analiza projektu, prezentacja i podejmowanie decyzji inwestycyjnej, 
- zatwierdzanie transakcji, 
- przystąpienie do przedsięwzięcia (zawieranie uzgodnionych umów, prowadzenie robót budowlanych), 
- zarządzanie projektem inwestycyjnym, 
- zamykanie projektu inwestycyjnego. 
 
Grupa prowadzi działalność developerską na rynku krajowym w trzech podstawowych segmentach branŜowych: 
powierzchni mieszkalnych, powierzchni biurowych oraz powierzchni handlowo-usługowych. Emitent pozyskuje 
projekty inwestycyjne zarówno aktywnie (przez odpowiedzialne za pozyskiwanie nowych projektów komórki 
organizacyjne Emitenta), jak i biernie (na podstawie informacji uzyskiwanych od profesjonalnych pośredników w 
obrocie nieruchomościami, z odpłatnych branŜowych baz danych i serwisów, czy od podmiotów 
przedstawiających Emitentowi propozycję realizacji konkretnego projektu). Preferowany przez Emitenta rynek 
warszawski, a takŜe rynki lokalne (przede wszystkim największe miasta, takie jak Poznań, Kraków, Gdańsk czy 
Wrocław) są dobrze spenetrowane i dokładnie opisane z punktu widzenia atrakcyjności poszczególnych 
lokalizacji. Dostępne bazy danych oraz raporty branŜowe dostarczają wyczerpujących informacji zarówno o 
realizowanych w atrakcyjnych lokalizacjach projektach, jak i przedsiębiorstwach developerskich, które te projekty 
realizują. Ułatwia to znacznie podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Ilość i rozproszenie informacji jest jednak 
znaczące. Umiejętność agregacji i prawidłowej interpretacji powszechnie dostępnych informacji oraz identyfikacji 
na tej podstawie potencjalnie najatrakcyjniejszych projektów, jak równieŜ zdolności bezpośredniego dotarcia do 
właścicieli lub podmiotów dysponujących atrakcyjnymi nieruchomościami jest znaczącą przewagą konkurencyjną. 
 
W ramach wstępnej analizy projektu, Emitent zapoznaje się szczegółowo z wszystkimi dokumentami związanymi 
z projektem (odpowiednia dokumentacja opracowywana jest przez odpowiednie komórki Emitenta bądź przez 
podmiot zewnętrzny przedstawiający Emitentowi propozycję realizacji projektu) dokonuje wstępnej wyceny 
nieruchomości, sporządza wstępny plan finansowy potencjalnego przedsięwzięcia, określa warunki dokonania 
inwestycji oraz przeprowadza wstępne negocjacje ze sprzedającym nieruchomość i/lub potencjalnymi partnerami 
w przedsięwzięciu. 
 
JeŜeli wstępne prace nad projektem inwestycyjnym kończą się pozytywną rekomendacją, jest on przekazywany 
do pełnej analizy. W ramach tego etapu Emitent dokonuje ostatecznej analizy projektu z punktu widzenia 
lokalizacji i załoŜeń biznesowych, rozstrzyga o atrakcyjności projektu (korzystając takŜe z ekspertyzy 
zewnętrznej), analizuje dokonane działania i zdarzenia związane z projektem, określa ostatecznie warunki 
konieczne do dokonania inwestycji, przeprowadza pełną analizę opłacalności, a takŜe weryfikuje i dokonuje 
oceny potencjalnych partnerów w przedsięwzięciu. 
Decyzja inwestycyjna moŜe być poprzedzona zawarciem wstępnego porozumienia z partnerem biznesowym (np. 
w formie listu intencyjnego) oraz zweryfikowaniem danych uzyskanych od partnera (audyt). 
 
W ramach etapów, których zwieńczeniem jest przystąpienie do przedsięwzięcia inwestycyjnego, Emitent korzysta 
z kompetencji podmiotów zewnętrznych, w tym przedsiębiorstw doradczych i kancelarii prawnych. W kaŜdym 
przypadku, podstawowymi kryteriami wyboru podmiotu, z którym Emitent nawiązuje współpracę, są wiedza i 
kompetencje, rzetelność, długość i charakter dotychczasowej współpracy. 
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Po zatwierdzeniu projektu, Emitent przystępuje do realizacji przedsięwzięcia, zawierając uzgodnione umowy, w 
tym umowy nabycia nieruchomości, ewentualnie umowy inwestycyjne. 
 
KaŜde przedsięwzięcie developerskie realizowane jest w ramach odrębnej spółki celowej powoływanej wyłącznie 
do zrealizowania danego projektu. Konstrukcja taka zapewnia niezbędny poziom bezpieczeństwa i 
transparentności przedsięwzięcia, w szczególności z punktu widzenia współinwestorów, kredytodawców oraz 
nabywców. 
 
Typowe przedsięwzięcie developerskie w fazie realizacji rozpoczyna się od pozyskania nieruchomości. Zawarcie 
transakcji jej nabycia poprzedzone jest często zawarciem umowy przedwstępnej, która określa szczegółowo 
warunki umowy sprzedaŜy (umowy przyrzeczonej) i uzaleŜnia jej zawarcie od spełnienia określonych warunków 
(np. uregulowanie statusu prawnego działki, uzyskanie oczekiwanej decyzji o warunkach zabudowy, itp.). Z 
wyjątkiem bardzo szczególnych sytuacji, właścicielem działki, na której realizowane jest przedsięwzięcie 
developerskie, oraz stroną wszystkich umów związanych z realizacją takiego przedsięwzięcia, w tym umów 
kredytowych, jest zawsze spółka celowa. 
 
Do umów kluczowych dla przedsięwzięcia developerskiego naleŜą takŜe: umowa o prace projektowe oraz umowa 
o zarządzanie i nadzór nad inwestycją (project management). Suma wynagrodzeń zleceniobiorców z tytułu prac 
projektowych i project management wynosi zwykle ok. 8% – 10% wartości robót budowlanych. W przypadku 
projektów o duŜym stopniu trudności, powyŜszy wskaźnik, moŜe zbliŜyć się do poziomu 12% - 15%. 
 
Podmiotem świadczącym usługi w zakresie większości prac projektowych i zarządzania projektem w odniesieniu 
do projektów realizowanych przez Grupę jest spółka Juvenes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Emitent, od 
momentu rozpoczęcia działalności w segmencie developerskim (przełom 2005 i 2006 roku) ściśle współpracuje 
ze spółką Juvenes Sp. z o.o. 
 
Przedmiotem działalności załoŜonej w 1995 r. spółki Juvenes Sp. z o.o. jest kompleksowa realizacja inwestycji 
budowlanych, sprawowanie zastępstwa inwestycyjnego, organizacja finansowa procesów inwestycyjnych, 
sprzedaŜ mieszkań i powierzchni komercyjnych oraz projektowanie we wszystkich branŜach budowlanych. 
Oprócz własnych przedsięwzięć budowlanych spółka prowadzi usługi inŜynierskie w oparciu o zespół inspektorów 
nadzoru, własne biuro inŜynierskie zajmujące się kontrolą procesu budowlanego oraz rzeczoznawców z 
wiodących w branŜy budowlanej ośrodków naukowych i akademickich. W toku realizacji inwestycji spółka 
wykorzystuje wieloletnie doświadczenie, zdobyte w trakcie przygotowania, budowy i eksploatacji szeregu 
obiektów komercyjnych i mieszkaniowych, realizowanych dla spółdzielni mieszkaniowych, developerów i instytucji 
finansowych. Spółka zapewnia takŜe przygotowanie i kontrolę realizacji budŜetów inwestycji budowlanych oraz 
przygotowanie niezbędnych analiz, organizacji finansowania i wyszukiwania partnerów inwestycyjnych. 
 
W dniu 8 października 2008 r. Emitent uzgodnił i podpisał ze spółką Juvenes Sp. z o.o. list intencyjny dotyczący 
połączenia obu spółek. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w liście Juvenes Sp. z o.o. pozostanie docelowo 
wyodrębnionym formalnoprawnie przedsiębiorstwem projektowo – inŜynierskim świadczącym usługi z zakresu 
prac projektowych i zarządzania projektem, zarówno na potrzeby spółek celowych Emitenta, jak i podmiotów 
trzecich. Wszystkie pozostałe zasoby Juvenes Sp. z o.o., niezwiązane z tą docelową działalnością, w tym z 
obszarów pozyskiwania projektów, PR oraz sprzedaŜy, zostaną zintegrowane z zasobami Emitenta. 
 
W dniu 14 września 2009 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na uzgodnienie i 
podpisanie Planu Połączenia ze spółką Juvenes Sp. z o.o. przy parytecie dla udziałowców Juvenes Sp. z o.o. 
12% w połączonych kapitałach obu spółek. TakŜe w tym dniu Plan Połączenia wraz z wnioskiem o wyznaczenie 
biegłego dla jego zbadania został podpisany przez zarządy obu łączących się spółek oraz złoŜony we właściwym 
sądzie rejestrowym. 
 
Plan Połączenia przewiduje m.in. Ŝe połączenie obu w/w spółek nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 
Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Juvenes Sp. z o.o. na BBI Development 
NFI S.A., w zamian za akcje nowej emisji Emitenta, które zostaną wydane wspólnikom Juvenes Sp. z o.o. w 
związku z planowanym połączeniem przewiduje się podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 
6.276.940 zł w drodze emisji 62.769.400 akcji zwykłych na okaziciela serii J, z przeznaczeniem dla wspólników 
Juvenes Sp. z o.o. Akcje te zostaną wydane wspólnikom Juvenes Sp. z o.o. przy parytecie 12% w proporcji do 
posiadanych przez nich udziałów Juvenes Sp. z o.o., przy załoŜeniu następującego parytetu wymiany: w zamian 
za kaŜdy jeden udział Juvenes Sp. z o.o. zostanie wydanych 627.694 nowej emisji serii J Emitenta. 
 
W opinii Zarządu Spółki, połączenie Funduszu z Juvenes Sp. z o.o. stanowi kluczowy i finalny etap 
przekształcania BBI Development NFI SA w przedsiębiorstwo dysponujące pełnymi kompetencjami zakresie 
przygotowywania i realizacji przedsięwzięć developerskich, w szczególności w zakresie prac projektowych, 
przygotowania, obsługi i zarządzania projektami ("project management") oraz nadzoru developerskiego. W 
ocenie Zarządu scalenie obu spółek jest szczególnie istotne dla przebiegu procesów związanych z realizacją 
inwestycji budowlanych i sprzedaŜy powierzchni w obiektach, których termin realizacji przewidziany jest w 
najbliŜszych latach, jak równieŜ z punktu widzenia optymalnego dla akcjonariuszy Funduszu wykorzystania 
potencjału pozyskiwania atrakcyjnych projektów w przyszłości. 
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Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego zostało zakończone badanie „due diligence” projektu „Plac 
Unii” przez współinwestora. W dniu 1 listopada 2009 r. do Emitenta wpłynęło „Oświadczenie o pozytywnym 
zakończeniu due diligence” które – zgodnie z zawartą przedwstępną umową inwestycyjną - było podstawowym 
warunkiem przystąpienia przez Liebrecht & Wood do umowy ostatecznej. 
 
W dniu 10 listopada 2009 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym podjęto uchwałę w 
sprawie połączenia Emitenta ze spółką Juvenes Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Juvenes Sp. z 
o.o. na Emitenta, w zamian za akcje, które Emitent wyda wspólnikom przejmowanej spółki Juvenes Sp. z o.o. 
przy jednoczesnym podwyŜszeniu kapitału Emitenta o kwotę 6.276.940 zł, tj. do kwoty 52.307.825 zł. 
 
W dniu 30 listopada 2009 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Juvenes Sp. z o.o., na 
którym została podjęta uchwała w sprawie przeniesienia całego majątku Juvenes Sp. z o.o. na BBI Development 
NFI SA oraz wyraŜenia zgody na zmianę Statutu BBI Development NFI SA w związku z połączeniem. 
 
Akcje Emitenta nowej emisji (seria J) zostaną wydane wspólnikom Juvenes Sp. z o.o., innym niŜ Emitent i 
Juvenes Sp. z o.o., w proporcji do posiadanych przez nich udziałów Juvenes Sp. z o.o., przy zastosowaniu 
parytetu wymiany: w zamian za kaŜdy 1 udział Juvenes Sp. z o.o. zostanie wydanych 627.694 Akcji Serii J 
Emitenta. Oznacza to parytet wartości 100% Juvenes Sp. z o.o. stanowiącej około 12% w połączonych kapitałach 
obu podmiotów. 
 
Finansowanie własne, zapewniane przez wspólników i poŜyczkodawców, wynosi zwykle nie więcej niŜ 25% 
planowanych wydatków inwestycyjnych. Pozostałe potrzeby gotówkowe, 80 – 85% planowanych wydatków, 
pokrywane są kredytem bankowym, zabezpieczonym hipoteką na nieruchomości, na której będzie realizowane 
przedsięwzięcie developerskie. 
 
Finansowanie podmiotu celowego moŜe odbywać się takŜe poprzez udzielenie mu poŜyczki pienięŜnej. 
PoŜyczkodawca moŜe zapewnić sobie dodatkową kontrolę nad przedsięwzięciem zawierając odrębną umowę ze 
wspólnikami podmiotu celowego. 
 
W związku z powyŜszym, umowa nabycia nieruchomości zawierana jest juŜ przez podmiot celowy lub na niego 
cedowana. Łączna cena zakupu nieruchomości (działki, gruntu), na której inwestorzy – poprzez spółkę celową – 
realizują przedsięwzięcie developerskie, płacona jest przez spółkę celową ze środków uzyskanych od wspólników 
i poŜyczkodawców w ramach finansowania własnego, którego pozyskanie poprzedza wystąpienie o kredyt 
bankowy. 
 
Zawarcie umowy kredytu bankowego, poprzedzane jest zwykle zawarciem umów kluczowych z punktu widzenia 
projektu developerskiego, w szczególności umowy o prace projektowe oraz umowy o zarządzanie i nadzór nad 
inwestycją. 
 
Rozpoczęcie robót budowlanych odbywa się po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, które wydane 
jest dla właściciela nieruchomości i konkretnego projektu budowlanego, przygotowanego w oparciu o załoŜenia 
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W Polsce większość terenów pod inwestycje 
developerskie nie jest objęta takim planem, co sprawia, Ŝe w większości przedsięwzięć wymagane jest uzyskanie 
decyzji o warunkach zabudowy dla konkretnej nieruchomości. 
 
Etap zarządzania projektem inwestycyjnym polega w szczególności na bieŜącym i szczegółowym monitorowaniu 
sytuacji i działań podmiotu celowego, na kaŜdym etapie realizacji przedsięwzięcia developerskiego.  
 
Zamykanie projektu (komercjalizacja) następuje w zaleŜności od segmentu, w którym realizowany jest projekt. 
W przypadku projektów, w których lokale wchodzące w skład wytworzonej powierzchni uŜytkowej przeznaczone 
są do sprzedaŜy nabywcom detalicznym (budynki mieszkaniowe oraz budynki wielofunkcyjne z przewagą funkcji 
mieszkaniowej), przedsięwzięcie jest finalizowane niezwłocznie po sprzedaŜy ostatniego lokalu (sprzedaŜ jest 
dokonywana takŜe przed zakończeniem inwestycji). W przypadku projektów, w których wytworzona powierzchnia 
uŜytkowa przeznaczona jest głównie na funkcję biurową, handlową, usługową lub rozrywkową (biurowce, centra 
handlowo – rozrywkowe, itp.), a jej uŜytkowanie odbywa się zwykle poprzez umowy najmu, przedmiotem 
sprzedaŜy jest cały budynek. Transakcja poprzedzona jest zwykle zawarciem przez spółkę celową wieloletnich 
umów najmu poszczególnych lokali (bądź, rzadziej, umów sprzedaŜy poszczególnych lokali), co zwiększa stopę 
zwrotu z przedsięwzięcia – Grupa dąŜy do osiągnięcia poziomu obłoŜenia umowami najmu na poziomie 80% 
powierzchni uŜytkowej danej inwestycji.  
 
W portfelu inwestycyjnym Emitenta znajduje się obecnie dziewięć projektów, z których jeden finansowany jest 
wyłącznie poŜyczkami udzielonymi podmiotowi celowemu. ZałoŜenia wszystkich projektów są w pełni zgodne 
ze strategią inwestycyjną Spółki, a ich wyróŜnikiem jest atrakcyjna i unikalna, w opinii Emitenta, lokalizacja. 
 
Większość projektów zlokalizowanych jest w Warszawie: 3 w dzielnicy Śródmieście, 2 w dzielnicy Mokotów, 1 na 
Pradze Północ. Poza Warszawą w portfelu Grupy znajdują się 3 projekty – w Dziwnowie, Poznaniu i Szczecinie. 
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W opinii Emitenta lokalizację zdecydowanej większości nieruchomości określić moŜna jako bardzo dobrą z punktu 
widzenia realizacji planowanych projektów developerskich. 

Wśród realizowanych i planowanych na powyŜszych nieruchomościach projektów developerskich Grupy znajduje 
się 7 inwestycji mieszkaniowych wielorodzinnych, jedna inwestycja komercyjna – budynek biurowy z galerią 
handlową oraz jedna inwestycja łącząca w sobie funkcje mieszkaniowe, biurowe, handlowe i kulturowo-
rozrywkowe. 

Większość realizowanych przez Grupę inwestycji mieszkaniowych zaklasyfikować moŜna do segmentu 
budownictwa o podwyŜszonym standardzie lub segmentu budownictwa apartamentowego. Budynek biurowy 
budowany w ramach Projektu Developerskiego 5 spełniać będzie kryteria stawiane nowoczesnym obiektom 
biurowym klasy A. Projekt Developerski 6 będzie realizowany w podwyŜszonym standardzie. 

Nieruchomości wchodzące w skład portfela inwestycyjnego obejmują 9 nieruchomości składających się z łącznie 
68 działek gruntu o łącznej powierzchni 268.084 m2. Większość obiektów budowlanych posadowionych na 
analizowanych nieruchomościach zostanie rozebrana z uwagi na planowany proces developerski. W dwóch 
projektach przewidziano rewitalizację części istniejących budynków. Większa część nieruchomości na których 
planowana jest realizacja Projektu Developerskiego 10 (Szczecin), Projektu Developerskiego 4 (Warszawa 
Mokotów) i Projektu Developerskiego 5 (Warszawa, Plac Unii) są niezabudowane. W przypadku Projektu 
Developerskiego 1 (Rezydencja Foksal, Warszawa) oraz Projektu Developerskiego 6 (Warszawa – Praga) 
zostały zakończone lub trwają prace rozbiórkowe. 

Wśród nieruchomości znajdujących się w portfelu trzy objęte są ochroną Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Nieruchomość, na której realizowany jest Projekt Developerski 2 (Warszawa, ul. Rynek Nowego 
Miasta) znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską. Nieruchomość objęta inwestycją w ramach 
Projektu Developerskiego 6 (Warszawa, WWW Koneser) wpisana jest do wojewódzkiego rejestru zabytków pod 
nr 1320. Dwór „Sienno” wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkiem znajdujący się na nieruchomości, na 
której realizowany jest Projekt Developerski 10 (Szczecin - Sienno) stanowi zabytek i wpisany jest do 
wojewódzkiego rejestru zabytków. 
 
PoniŜej przedstawiono charakterystykę obiektów, które powstaną w wyniku realizacji poszczególnych projektów 
developerskich. 
 
Projekt Developerski 1  
 
Projekt realizowany jest na nieruchomości połoŜonej w Warszawie, na terenie dzielnicy Śródmieście przy ulicy 
Kopernika 5/7/9. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią przedwojenne kamienice przy ul. Kopernika, ul. Foksal z 
zachowaną XIX wieczną zabudową oraz odbudowana i uzupełniona po wojnie południowa pierzeja ul. Nowy 
Świat. Po południowej stronie ul. Kopernika takŜe współczesne budynki mieszkaniowe z usługami w parterach. 

Projekt obejmuje budowę 6-kondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego z dominującą funkcją mieszkalną typu 
apartamentowego - „Rezydencja Foksal” - o całkowitej powierzchni uŜytkowej około 7.800 m2. W budynku 
znajdzie się 30 mieszkań o metraŜu 52,68 - 292,87 m2, z wejściem i recepcją od strony ul. Przybosia. 
Przewidziano takŜe lokale usługowe (588,13 m2), powierzchnie biurowe (1.667,82 m2 – zaprojektowano biura o 
powierzchni 400 – 500 m2), lokal gastronomiczny (512,32 m2) oraz fitness klub z basenem i kort do squasha 
(738,57 m2), do dyspozycji nabywców lokali. Ponadto na dwóch podziemnych kondygnacjach przewidziano 92 
miejsca postojowe. 

Projekt zakłada wysoki standard wykończenia części wspólnych budynku. Wszystkie lokale będą oddawane do 
uŜytku w standardzie developerskim, niewykończonym tj. bez podłóg, białego montaŜu oraz drzwi wewnętrznych. 
Wykończenie lokali pod klucz stanowić będzie odrębną ofertę dla nabywców. 

Ofertę apartamentów w ramach Projektu Developerskiego 1 Emitent pozycjonuje w najdroŜszym segmencie 
rynku.  

Przewidywanym terminem zakończenia realizacji projektu jest na drugi kwartał 2011 r.  

Aktualny stan realizacji projektu wskazano w pkt 6.1.3.1. Dokumentu Rejestracyjnego. 

 
Projekt Developerski 2  

Projekt oparty jest na nieruchomości połoŜonej w centrum Warszawy, w północnej części dzielnicy Śródmieście, 
przy ul. Rynek Nowego Miasta 7 (z dojazdem do nieruchomości od ul. Freta). Część nieruchomości jest 
zabudowana budynkiem niefunkcjonującego obecnie kina „Wars”. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią 
zabytkowe kamienice, w parterach których znajdują się pomieszczenia usługowe, galerie, restauracje, kawiarnie i 
sklepy, natomiast na wyŜszych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia biurowe / usługowe lub mieszkalne. 

Projekt obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego typu apartamentowego z towarzyszącą 
powierzchnią biurową. Całkowita powierzchnia mieszkaniowa ma wynosić 1.600 m2, zaś powierzchnia lokali 
biurowych / usługowych - około 170 m2. Na kondygnacji podziemnej przewidziano 20 miejsc postojowych. 
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Projekt zakłada wysoki standard wykończenia części wspólnych budynku. Mieszkania oraz lokale usługowe będą 
oddawane do uŜytku w standardzie developerskim, niewykończonym tj. bez podłóg, białego montaŜu oraz drzwi 
wewnętrznych. 

Ofertę apartamentów w ramach Projektu Developerskiego 2 Emitent pozycjonuje w najdroŜszym segmencie 
rynku. Termin zakończenia realizacji projektu jest obecnie szacowany na drugi kwartał 2012.  
 
RozwaŜana jest takŜe zamiana z Urzędem m. st. Warszawy nieruchomości, umoŜliwiająca zachowanie budynku 
dawnego kina dla funkcji kulturalnych, zaś zrealizowanie celów ekonomicznych projektu na innej nieruchomości o 
przeznaczeniu sprecyzowanym obowiązującym planem miejscowym lub prawomocną decyzją o warunkach 
zabudowy. 
 
Aktualny stan realizacji projektu wskazano w pkt 6.1.3.2. Dokumentu Rejestracyjnego. 
 
Projekt Developerski 3  
 
Projekt realizowany jest na nieruchomości połoŜonej w Warszawie, na terenie dzielnicy Mokotów, u zbiegu ul. 
Dolnej i ul. Konduktorskiej, cechującej się dobrym połoŜeniem pod względem komunikacyjnym, z dogodnym 
dostępem do nieruchomości. Sąsiedztwo nieruchomości zdominowane jest przez zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną z funkcją handlowo-usługową w parterach budynków. 

Na nieruchomości realizowany jest projekt mieszkaniowy wielorodzinny („Dom na Dolnej”), składający się z 
dwóch części 4- i 7-kondygnacyjnej, o powierzchni uŜytkowej mieszkań 4.045,9 m2. W budynku przewidziano 49 
niezaleŜnych lokali mieszkalnych o metraŜu 34,8 – 190,2 m2. W części podziemnej budynku przewidziano 
wielostanowiskowy garaŜ z 59 miejscami parkingowych i 7 komórkami lokatorskimi. 

Projekt zakłada podwyŜszony standard wykończenia części wspólnych budynku. Mieszkania będą oddawane do 
uŜytku w standardzie developerskim, niewykończonym tj. bez podłóg, białego montaŜu oraz drzwi wewnętrznych. 

Ofertę lokali w ramach Projektu Developerskiego 3 Emitent pozycjonuje w średnim segmencie rynku.  

Projekt ma zapewnione całkowite finansowanie budowy przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Wszelkie wpłaty 
klientów dokonywane są na wydzielony rachunek powierniczy nadzorowany przez bank. 

Przewidywanym terminem zakończenia realizacji projektu jest II kwartał 2010 r. 

Aktualny stan realizacji projektu wskazano w pkt 6.1.3.3. Dokumentu Rejestracyjnego. 
 
Projekt Developerski 4  
 
Projekt oparty jest na nieruchomości połoŜonej w Warszawie, w południowo-wschodniej części dzielnicy 
Mokotów, w bezpośrednim sąsiedztwie Skarpy Warszawskiej, połoŜonej w ramach obszaru, którego granice 
wytyczają ulice: al. Wilanowska, Puławska, Idzikowskiego, Jana III Sobieskiego i Sikorskiego. W bezpośrednim 
otoczeniu nieruchomości znajdują się niezabudowane i niezagospodarowane tereny zielone. Dalsze sąsiedztwo 
stanowi wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa oraz osiedle domów jednorodzinnych. 

Pierwotne plany w odniesieniu do Projektu obejmowały budowę wielorodzinnego zespołu mieszkalnego o łącznej 
powierzchni uŜytkowej mieszkań 8.280 m2 obejmującego 6 budynków czterokondygnacyjnych wraz z 
jednopoziomowym parkingiem podziemnym na 180 miejsc i infrastrukturą techniczną. W związku z uchwaleniem 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanej inwestycji, który zezwala na zabudowę o 
mniejszej niŜ planowana chłonności, prowadzone są prace i negocjacje mające na celu dostosowanie załoŜeń 
ekonomicznych projektu do nowych realiów.  

Aktualny stan realizacji projektu wskazano w pkt 6.1.3.4. Dokumentu Rejestracyjnego. 
 
Projekt Developerski 5  
 
Projekt realizowany jest na nieruchomości połoŜonej w centrum Warszawy, na pograniczu dzielnicy Śródmieście i 
dzielnicy Mokotów, pomiędzy ulicami: Boya-śeleńskiego, Puławską i Waryńskiego. Posiada bardzo dobre 
połączenia komunikacyjne z pozostałymi częściami miasta. NajbliŜszy przystanek metra - Politechnika znajduje 
się przy Rondzie Jazdy Polskiej, w odległości około 500 m. NajbliŜsze otoczenie nieruchomości zdominowane 
jest przez zwartą zabudowę miejską - mieszkaniową (5 – 7 kondygnacji) z funkcją handlowo-usługową w 
parterach. W bliskim sąsiedztwie połoŜone są liczne urzędy centralne, m. in. MSZ, Kancelaria Premiera, placówki 
dyplomatyczne. 

Na terenie nieruchomości prowadzone prace rozbiórkowe dawnego pawilonu handlowego Supersam. 
Projekt („Plac Unii”) obejmuje budowę obiektu wielofunkcyjnego: handlowo-biurowo- usługowego o łącznej 
powierzchni wynajmowalnej około 51.500 m2 (z czego na Emitenta – po dokonaniu rozliczeń ze Spółdzielnią 
SpoŜywców Supersam w zamian za wniesienie działki do projektu – będzie przypadało około 90%) w tym 
powierzchnia biurowa przeznaczona do wynajęcia – 36,0 tys. m2, powierzchnia handlowa przeznaczona do 
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wynajęcia – 10,5 tys. m2, powierzchnia przekazana Spółdzielni 5,0 tys. m2. Kompleks będzie się składał z trzech 
niezaleŜnych budynków połączonych przeszklonym atrium: 
 
 - Budynek A – 23 kondygnacje nadziemne i 4 kondygnacje podziemne, 
 - Budynek B – 6 kondygnacji nadziemnych i 4 kondygnacje podziemne, 
 - Budynek C – 6 kondygnacji nadziemnych i 4 kondygnacje podziemne. 

Na czterech kondygnacjach podziemnych przewidziano parking na 770 miejsc. Powierzchnia handlowo-usługowa 
zlokalizowana będzie na kondygnacjach od -1 do +1, powierzchnia biurowa na kondygnacjach od +1, do +22. 
Ostatnia kondygnacja +23 będzie przeznaczona na pomieszczenia techniczne. 

Ofertę powierzchni w ramach Projektu Developerskiego 5 Emitent pozycjonuje w segmencie klasy A.  

Budynek stanowić będzie dominantę przestrzenną górującą nad otaczającą zabudową i doskonale eksponowaną 
w perspektywie ul. Puławskiej i panoramie miasta. 

Przewidywanym terminem oddania wybudowanego budynku do uŜytkowania jest IV kwartał 2012 r. 

Aktualny stan realizacji projektu wskazano w pkt 6.1.3.5. Dokumentu Rejestracyjnego. 
 
Projekt Developerski 6  
 
Projekt realizowany jest na nieruchomości połoŜonej na terenie dzielnicy Praga Północ w Warszawie, w kwartale 
ulic: Ząbkowska, Nieporęcka, Białostocka i Markowska, w odległości około 4 km od ścisłego centrum miasta. 
NajbliŜsze sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości stanowi zachowana, historyczna zabudowa ulicy 
Ząbkowskiej i Nieporęckiej, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z lat 70-tych od strony ul. Markowskiej oraz 
niedawno wybudowane, współczesne budynki mieszkalne dostosowane charakterem do zabudowy historycznej. 

Nieruchomość jest w znacznej części zabudowana budynkami dawnej Wytwórni Wódek Koneser, które stanowią 
jeden z najstarszych zespołów fabrycznych w Warszawie. Z uwagi na wysoką wartość historyczną przedmiotowa 
nieruchomość objęta jest w całości ochroną prawną konserwatora zabytków, a zachowane budynki objęte są 
indywidualną ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków. 

Projekt obejmuje budowę kompleksu wielofunkcyjnego składającego się z wyremontowanych i adaptowanych do 
nowych funkcji zabytkowych budynków dawnej Wytwórni Wódek Koneser oraz nowo wybudowanych obiektów 
nawiązujących architekturą do historycznej zabudowy, który obejmie: 

- budynki mieszkalne (nowo wybudowane o powierzchni 20.781 m2) i lofty (1.032 m2) z usługami w parterach (3 
529 m2 w budynkach nowych i 553 m2 w budynkach zabytkowych), 

- powierzchnie biurowe (17.032 m2 w budynkach nowych i 4.385 m2 w budynkach zabytkowych)  

- powierzchnie handlowe i usługowe (10.179 m2, w budynkach nowych i 12.452 m2 w budynkach zabytkowych, w 
tym powierzchnie przeznaczone na działalność kulturalną, jak teatr, galerie fotografii, malarstwa, designu 2.270 
m2) 

Projekt zakłada podwyŜszony standard wykończenia części wspólnych budynków, nawiązujący do loftowej 
stylistyki całego zespołu. Mieszkania będą oddawane do uŜytku w standardzie developerskim, niewykończonym, 
tj. bez podłóg, białego montaŜu oraz drzwi wewnętrznych. 

Ofertę lokali w ramach Projektu Developerskiego 6 Emitent pozycjonuje w średnim i wyŜszym segmencie rynku 
(oferta uwzględnia lokale typu loft).  
Przewidywanym terminem zakończenia realizacji projektu jest IV kwartał 2012 r. (pierwszy etap do końca 
2010 r.). 
 
Aktualny stan realizacji projektu wskazano w pkt 6.1.3.6. Dokumentu Rejestracyjnego. 
 
Emitent nie realizuje projektu developerskiego oznac zonego jako Projekt Developerski 7.  
 
Projekt Developerski 7 miał być przez Emitenta realizowany na nieruchomości połoŜonej w Warszawie w 
dzielnicy Bemowo. Emitent, w celu rozpoczęcia realizacji tego projektu, zawarł w 2007 roku określone warunkowe 
umowy przedwstępne, które jednak nie doszły do skutku, z uwagi na niespełnienie się warunków wskazanych w 
tych umowach. Emitent odstąpił od realizacji przedsięwzięcia ze względu na napotkane trudności w ustaleniu 
stanu prawnego jednej z kluczowych nieruchomości oraz ze względu na pogorszenie parametrów ekonomicznych 
charakteryzujących projekt. Obecnie Ŝadna z umów zawartych przez Emitenta w ramach Projektu 
Developerskiego 7, jak równieŜ samo przedsięwzięcie developerskie, nie mają istotnego znaczenia dla 
działalności Emitenta, zwaŜywszy, Ŝe zawarte umowy nie rodzą dla Emitenta Ŝadnych zobowiązań, a Emitent nie 
podejmuje Ŝadnych dalszych czynności związanych z Projektem Developerskim 7. 
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Projekt Developerski 8  
 
Projekt jest oparty na nieruchomości o powierzchni 21.143 m2 połoŜonej przy ul. Kaprala Koniecznego w 
Dziwnowie – nadmorskiej miejscowości, leŜącej w województwie zachodniopomorskim w powiecie kamieńskim, w 
odległości około 93 km od Szczecina. Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy plaŜy Morza 
Bałtyckiego, a w jej najbliŜszym otoczeniu występują głównie obiekty turystyczne Dziwnowa i zabudowa willowa o 
charakterze pensjonatowym.  

Projekt Apartamenty Nadmorskie „Horyzont” obejmuje budowę pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
pięciokondygnacyjnych z usługami oraz dwukondygnacyjnego budynku mieszczącego basen pływacki 
rekreacyjny, SPA i fitness. Wszystkie mieszkania zostaną wyposaŜone w balkony lub tarasy. Niemal 86% 
mieszkań ma zapewniony bezpośredni lub boczny widok na morze. Pod całością załoŜenia przewidziano 
kondygnację podziemną mieszczącą garaŜe, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Na zachodnim skraju 
nieruchomości ulokowano kort tenisowy. Przestrzenie niezabudowane, pomiędzy budynkami oraz wzdłuŜ opaski 
brzegowej, przeznacza się na ulokowanie urządzeń rekreacyjnych, zieleni i komunikacji pieszej. Zaprojektowano 
ciąg pieszy wyniesiony ponad istniejący poziom przyległych ulic, z którego będą dostępne budynki mieszkalne 
oraz funkcje usługowe. Stanie się on istotnym elementem miejskiej promenady nadmorskiej zakończonej molem 
sięgającym w głąb morza. Powierzchnia uŜytkowa kompleksu wynosi 24.227 m2, a w tym: powierzchnia uŜytkowa 
mieszkaniowa 21.768 m2 (w tym 366 apartamentów objętych stawką VAT 7%) i powierzchnia usługowa 2.458 m2. 
Znajdzie się w nim 368 mieszkań o powierzchni od 48 do 97 m2, w tym 8 apartamentów o powierzchni 108 – 113 
m2. Na kondygnacji podziemnej ulokowany będzie parking dla ok. 480 samochodów osobowych.  

Budynki i ich części wspólne zaprojektowano w podwyŜszonym standardzie, natomiast mieszkania oddawane 
będą do uŜytku częściowo w stanie developerskim oraz częściowo w wersji wykończonej „pod klucz”. 

Ofertę lokali w ramach Projektu Developerskiego 8 Emitent pozycjonuje w średnim i wyŜszym segmencie rynku 
(oferta uwzględnia apartamenty typu wakacyjnego). 

W chwili obecnej zostały wydane na spółkę celową Projekt Developerski 8 prawomocne warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu oraz zaawansowana została dokumentacja projektowa do złoŜenia wniosku na 
pozwolenie na budowę. Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową oraz szacowaną chłonność rynku 
apartamentów wakacyjnych, realizacja projektu moŜe przebiegać wieloetapowo, na jego harmonogram w 
istotnym stopniu wpływają moŜliwości pozyskania inwestora oraz finansowania dłuŜnego.  

Aktualny stan realizacji projektu wskazano w pkt 6.1.3.8. Dokumentu Rejestracyjnego. 
 
Projekt Developerski 9  
 
Projekt oparty jest na nieruchomości połoŜonej przy północno-wschodnim brzegu Jeziora Kierskiego w odległości 
około 13 km od centrum Poznania i około 1,5 km od miejscowości Kiekrz. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi od 
północy ośrodek wędkarski, zaś od południa Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Exploris Kiekrz. Po drugiej 
stronie ul. Nad Jeziorem znajdują się ogródki działkowe. Nieruchomość zabudowana jest budynkami 
niefunkcjonującego ośrodka wypoczynkowego. Z uwagi na planowaną realizację projektu mieszkaniowego 
budynki są przeznaczone do rozbiórki. 

Projekt obejmuje budowę zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego wielofunkcyjnego z apartamentami o 
powierzchni od 42,7 m2 do 137,7 m2 (powierzchnia apartamentów mieszkalnych - 4.926,5 m2), powierzchnią 
rekreacyjną Spa & Wellness (542,6 m2), gastronomią (135,6 m2) oraz z 100 miejscami parkingowymi w garaŜu 
podziemnym oraz z 8 miejscami parkingowymi naziemnymi. 

Projekt zakłada wysoki standard wykończenia części wspólnych budynków. Lokale usługowe oraz mieszkania 
będą oddawane do uŜytku w standardzie developerskim, niewykończonym tj. bez podłóg, białego montaŜu oraz 
drzwi wewnętrznych. 

Ofertę lokali w ramach Projektu Developerskiego 9 Emitent pozycjonuje w średnim i wyŜszym segmencie rynku. 
Aktualnie spółka celowa dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę. Biorąc pod uwagę obecną sytuację 
na lokalnym rynku, w tym w takŜe w segmencie apartamentów wakacyjnych, na harmonogram realizacji 
przedsięwzięcia w istotnym stopniu wpływają moŜliwości pozyskania inwestora oraz finansowania dłuŜnego. 

Aktualny stan realizacji projektu wskazano w pkt 6.1.3.9. Dokumentu Rejestracyjnego. 
 
Projekt Developerski 10  
 
Projekt realizowany jest na nieruchomości połoŜonej w północnej części Szczecina, na terenie dzielnicy Północ, 
rejon śelechowa, osiedle Sienno, w odległości około 7 km od centrum miasta. Teren inwestycyjny o powierzchni 
156.260 m2 zlokalizowany jest w dzielnicy Warszewo - Sienno przy ulicy Łącznej i Wkrzańskiej, stanowiącej 
przyszłą „sypialnię miejską” dla szczecińskiej klasy średniej i zamoŜnej. PołoŜenie i ukształtowanie terenu są 
unikalne w skali całego Szczecina. Rejon Wzgórz Warszewskich charakteryzuje się znacznym wyniesieniem 
ponad poziom morza – do 130 m. Z tej wysokości rozpościerają się wspaniałe widoki na miasto i deltę 
(estuarium) Odry wraz z Jeziorem Dąbskim. Równocześnie - poprzez bezpośredni dojazd od ulicy Łącznej i 
Wkrzańskiej – nieruchomość jest doskonale skomunikowana ze ścisłym centrum Szczecina. Znajdująca się na 
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terenie nieruchomości zaniedbana, historyczna zabudowa dworska z zespołem parkowym stanowi dla 
przedsięwzięcia istotny wyróŜnik. Inwestycje infrastrukturalne będą w bardzo duŜym zakresie zrealizowane i 
sfinansowane przez miasto oraz innych gestorów mediów. 
 
Wieloetapowy projekt „Małe Błonia” obejmuje budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 
towarzyszącymi usługami. Całkowita powierzchnia uŜytkowa mieszkaniowa ma wynosić 90.187 m2 a 
powierzchnia lokali usługowych około 3.847 m2. Dodatkowo na kondygnacjach podziemnych budynków 
zaplanowano miejsca postojowe.  
 
Osiedle „Małe Błonia” doskonale wpisuje się w aktualny popyt na lokalnym rynku mieszkaniowym. Etap I osiedla 
(65.899 m2 PU) daje moŜliwość realizacji mieszkań dostosowanych do rządowego programu „Rodzina na swoim”, 
Etap II – to część parkowa osiedla o układzie urbanistycznym wzorowanym na szczecińskich „Błoniach” z 
mieszkaniami o podwyŜszonym standardzie (25.795 m2 PUM) i Etap III (2.340 m2 PU) z niewielką (30 szt.) ilością 
apartamentów wkomponowaną w zabytkowy zespół dworski.  
 
 Mieszkania oraz lokale usługowe będą oddawane do uŜytku w standardzie developerskim, niewykończonym tj. 
bez podłóg, białego montaŜu oraz drzwi wewnętrznych. Ofertę lokali w ramach Projektu Developerskiego 10 
Emitent pozycjonuje w zaleŜności od Etapu w podstawowym, średnim i wyŜszym segmencie rynku 
 
Na dzień zatwierdzenia dokumentu rejestracyjnego dla Projektu Developerskiego 10 uchwalony jest prawomocny 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przygotowywana została koncepcja urbanistyczna dla całego 
wieloetapowego przedsięwzięcia, złoŜono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę I Zadania I Etapu o 
powierzchni uŜytkowej 8.052 m2. W trakcie przygotowania jest szczegółowy biznes plan i projekt budowlany dla III 
Zadania II Etapu o powierzchni uŜytkowej 7.456 m2. „Małe Błonia”, z uwagi na swoją skalę jest przedsięwzięciem 
wieloetapowym, realizowanym w harmonogramie dostosowanym do aktualnej sytuacji na rynku lokalnym i 
planowanej chłonności. Przewidywanym terminem zakończenia pierwszego etapu jest pierwsza połowa 2011 r.  
 
Aktualny stan realizacji projektu wskazano w pkt 6.1.3.10. Dokumentu Rejestracyjnego. 
 
 
Strategia Emitenta  
 
Od grudnia 2005 r. Emitent realizuje swoją strategię działając jako podmiot zarządzający funduszem 
developerskim, gdzie fundusz developerski rozumiany jest jako środki angaŜowane w obejmowanie i/lub 
nabywanie akcji lub udziałów, a takŜe udzielanie poŜyczek podmiotom, w ramach których realizowane są 
przedsięwzięcia na rynku nieruchomości, począwszy od etapu pozyskania działki/nieruchomości, a skończywszy 
na sprzedaŜy nowo wybudowanego budynku lub wytworzonej powierzchni uŜytkowej. W związku z powyŜszym, 
źródłem wzrostu wartości akcji Emitenta mają być przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na rynku 
nieruchomości. 
 
Szczegółowe załoŜenia dotyczące strategii inwestycyjnej Emitenta przedstawiono poniŜej: 
-  w strukturze ilościowej portfela inwestycyjnego będą przewaŜały przedsięwzięcia, których przedmiotem są 
obiekty wielofunkcyjne z przewagą funkcji mieszkaniowej. Z uwagi na uwarunkowania rynkowo – funkcjonalne, 
projekty mieszkaniowe zakładają zwykle łączenie funkcji podstawowej z pozostałymi funkcjami uŜytkowymi 
Emitent będzie równieŜ angaŜował się – w zaleŜności od indywidualnej oceny rentowności projektu – w 
przedsięwzięcia o charakterze biurowo – handlowym. 
-  portfel inwestycyjny będzie koncentrować się na rynku warszawskim oraz wybranych rynkach miast 
regionalnych. Rynek warszawski jest i pozostanie w najbliŜszym czasie najatrakcyjniejszym obszarem 
inwestowania. W przypadku najlepszych przedsięwzięć w innych miastach będą wybierane projekty, których 
rentowność, w opinii Emitenta, będzie zbliŜać się do poziomu warszawskiego (bądź projekty atrakcyjniejsze od 
rynku stołecznego), 
 -  oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji – 20%. Przyjmuje się, Ŝe obecnie stopa zwrotu z inwestycji szacowana 
na etapie rozpoczęcia inwestycji nie powinna być mniejsza niŜ 20% w stosunku rocznym. Emitent uwzględnia 
moŜliwość obniŜenia poziomu rentowności w czasie, jednak będzie dąŜył do realizacji projektów zakładających 
rentowność najpóźniej na etapie komercjalizacji projektu nie niŜszą niŜ przyjęta powyŜej 
-  przedsięwzięcie inwestycyjne powinno się zamykać w okresie około 3-4 lat. Przedsięwzięcia inwestycyjne 
obejmować będą, z zasady, cały cykl inwestycyjny, rozpoczynający się od etapu pozyskania nieruchomości, a 
kończący się na etapie komercjalizacji - sprzedaŜy lub wynajmu - wytworzonej powierzchni uŜytkowej. W 
aktualnej sytuacji, wobec często spotykanego braku planów zagospodarowania przestrzennego, okres realizacji 
typowego projektu – od momentu nabycia działki bez ustalonych warunków zabudowy do momentu odbioru 
budynku – powinien trwać 2,5 - 3 lat. Przyjmując margines bezpieczeństwa na poziomie od 0,5 do 1 roku, naleŜy 
załoŜyć, Ŝe typowy projekt będzie zamykany w ciągu 3- 4 lat. W przypadku szczególnie trudnych projektów okres 
realizacji projektu będzie wydłuŜał się nawet do 5 – 6 lat, 
-  preferowane będą przedsięwzięcia, w przypadku których nakłady finansowe Emitenta nie będą przekraczać 
równowartości 5 mln EUR; Ograniczenie kwoty inwestycji w pojedynczy projekt słuŜy, przede wszystkim, 
ograniczaniu ryzyka portfela inwestycyjnego. Emitent jednakŜe nie wyklucza – w przypadku atrakcyjnych, duŜych 
projektów – inwestowania większych środków, jednak w przypadku konieczności angaŜowania wyŜszych kwot w 
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projekt, Emitent będzie z reguły pozyskiwał (na późniejszym etapie inwestycji) dodatkowych partnerów 
(współinwestorów), z udziałem których będzie je realizować, 
-  tylko najatrakcyjniejsze lokalizacje. Przy duŜym ryzyku związanym z procedurami administracyjnymi, 
najatrakcyjniejsze lokalizacje zapewniają osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu nawet przy przedłuŜającym się 
procesie uzyskiwania decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i pozwolenie na budowę), 
-  współpraca ze starannie dobranym gronem partnerów zewnętrznych, w tym doradców i developerów, 
-  inwestycje będą realizowane poprzez przystępowanie do spółek celowych i/lub udzielanie im poŜyczek 
pienięŜnych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć developerskich, 
- preferowaną formą prawną spółki celowej jest spółka komandytowa (ewentualnie spółka komandytowo-
akcyjna), która oprócz jednorazowego opodatkowania dochodów wspólników, oferuje takŜe moŜliwość 
elastycznego kształtowania zasad wypłaty z zysku dla poszczególnych wspólników. Emitent zakłada zapewnienie 
pełnej kontroli nad realizowanymi projektami poprzez zapewnienie kontroli operacyjnej w spółkach celowych. 
ZałoŜeniem jest, aby w spółkach celowych komplementariuszem był podmiot kontrolowany przez Emitenta.  
 
Sposób finansowania projektów zaleŜy, przede wszystkim, od uzgodnień między uczestnikami przedsięwzięcia 
oraz moŜliwości optymalizowania transakcji pod względem podatkowym. 
 
Emitent nie wyklucza podejmowania działań prowadzących do pozyskiwania zagranicznych partnerów 
biznesowych do wspólnego realizowania przedsięwzięć developerskich zarówno w Polsce, jak i poza jej 
granicami. 
 
Emitent nie wyklucza takŜe angaŜowania się w projekty na rynku nieruchomości, w których moŜliwe będzie 
uzyskiwanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu w krótkim i średnim okresie przy wykorzystaniu kompetencji Grupy i 
podmiotów z nią współpracujących w zakresie procedur prawno – administracyjnych, w szczególności w 
konsekwencji wzrostu wartości i atrakcyjności danej nieruchomości wskutek uzyskiwania niezbędnych zgód i 
zezwoleń czy uwarunkowań planistycznych. 
 
Emitent nie przewiduje dokonywania znaczących zmian strategicznych, zarówno w zakresie pozyskiwania 
nowych projektów, jak i zarządzania przedsięwzięciami, do których Emitent przystąpił. Działalność w zakresie 
finansowania i zarządzania przedsięwzięciami developerskimi na rynku nieruchomości odbywa się w ramach 
określonych standardów i procedur, które nie powinny znacząco zmienić się w ciągu kilku najbliŜszych lat. W 
powyŜszym zakresie, jedyna jakościową zmianą na rynku moŜe być znaczący postęp w zakresie tworzenia i 
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale odbędzie się to jedynie z korzyścią dla 
poziomu ryzyka administracyjnego i będzie wspólne dla wszystkich podmiotów działających na rynku. 
 
Potencjalne trudności z pozyskiwaniem najatrakcyjniejszych lokalizacji na rozsądnych warunkach finansowych, 
dalsze zwiększenie ryzyka związanego z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, niekorzystne zmiany w 
polityce podatkowej lub kredytowej, a takŜe pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej Polski, mogą 
spowodować problemy z realizacją załoŜonej strategii inwestycyjnej i poszczególnych celów strategicznych, w 
szczególności osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu. 
 
W opinii Emitenta, budowanie przewagi konkurencyjnej będzie sprzyjało stabilności Emitenta w przypadku 
wystąpienia niekorzystnych zmian na rynku nieruchomości i minimalizowaniu wraŜliwości planu biznesowego na 
takie zmiany. W przekonaniu Emitenta, konsekwentna realizacja załoŜonej strategii inwestycyjnej, pozwoli 
Emitentowi uzyskać atrakcyjne wyniki finansowe, wzrost wartości akcji oraz efekty lepsze od średniej rynkowej, 
takŜe w przypadku pogorszenia się warunków rynkowych. 
 
W dniu 8 października 2008 r. Emitent uzgodnił i podpisał ze spółką Juvenes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
list intencyjny dotyczący połączenia Emitenta obu spółek. Juvenes Sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym usługi 
w zakresie prac projektowych i zarządzania projektem w odniesieniu do projektów realizowanych przez Grupę. 
Juvenes Sp. z o.o. pozostanie docelowo wyodrębnionym formalnoprawnie przedsiębiorstwem projektowo – 
inŜynierskim świadczącym usługi z zakresu prac projektowych i zarządzania projektem, zarówno na potrzeby 
spółek celowych Emitenta, jak i podmiotów trzecich. Wszystkie pozostałe zasoby Juvenes Sp. z o.o., niezwiązane 
z tą docelową działalnością, w tym z obszarów pozyskiwania projektów, PR oraz sprzedaŜy, zostaną 
skonsolidowane z zasobami Emitenta. W opinii Zarządu Emitenta połączenie z Juvenes Sp. z o.o. stanowi 
kolejny, bardzo istotny etap realizacji strategii Emitenta, polegający na wzmocnieniu i uzupełnieniu kompetencji 
związanych z przygotowywaniem i realizacją przedsięwzięć developerskich, w szczególności w związku ze 
zmianą sytuacji rynkowej oraz wchodzeniem przedsięwzięć developerskich w kluczowy etap realizacji inwestycji 
budowlanej i sprzedaŜy (komercjalizacji) powierzchni uŜytkowej, który zadecyduje o ostatecznym poziomie stopy 
zwrotu dla Emitenta i jego akcjonariuszy. 
W dniu 10 listopada 2009 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym podjęto uchwałę w 
sprawie połączenia Emitenta ze spółką Juvenes Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Juvenes Sp. z 
o.o. na Emitenta, w zamian za akcje, które Emitent wyda wspólnikom przejmowanej spółki Juvenes Sp. z o.o. 
przy jednoczesnym podwyŜszeniu kapitału Emitenta o kwotę 6.276.940 zł, tj. do kwoty 52.307.825 zł. 
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W dniu 30 listopada 2009 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Juvenes Sp. z o.o., na 
którym została podjęta uchwała w sprawie przeniesienia całego majątku Juvenes Sp. z o.o. na BBI Development 
NFI SA oraz wyraŜenia zgody na zmianę Statutu BBI Development NFI SA w związku z połączeniem. 
 
Akcje Emitenta nowej emisji (seria J) zostaną wydane wspólnikom Juvenes Sp. z o.o., innym niŜ Emitent i 
Juvenes Sp. z o.o., w proporcji do posiadanych przez nich udziałów Juvenes Sp. z o.o., przy zastosowaniu 
parytetu wymiany: w zamian za kaŜdy 1 udział Juvenes Sp. z o.o. zostanie wydanych 627.694 Akcji Serii J 
Emitenta. Oznacza to parytet wartości 100% Juvenes Sp. z o.o. stanowiącej około 12% w połączonych kapitałach 
obu podmiotów. 
 
W roku 2009, z uwagi na sytuację na rynku developerskim Emitent dokonał modyfikacji swojej dotychczasowej 
strategii, wprowadzając do niej moŜliwość realizacji największych, w pełni przygotowanych pod względem 
administracyjnym przedsięwzięć Grupy przy istotnym zaangaŜowaniu innych współinwestorów branŜowych. 
Celem tych działań jest upłynnienie części aktywów, optymalizacja kosztów i zwiększenie niezbędnych poziomów 
wkładów własnych dla uzyskania poŜądanego finansowania bankowego. Emitent rozpoczął rozmowy z 
potencjalnymi kontrahentami gotowymi współfinansować inwestycję na nieruchomości przy ul. Puławskiej 2 w 
Warszawie (Projekt Developerski 5). Ostatecznie spółka celowa Emitenta podjęła wiąŜące zobowiązania 
dotyczące Projektu Developerskiego 5 wobec spółki Liebrecht & WooD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
– naleŜącej do grupy kapitałowej Liebrecht & WooD NV, spółki prawa belgijskiego z siedzibą w Gandawie. W dniu 
9 lipca 2009 r. zawarta została przedwstępna umowa inwestycyjna dotycząca współfinansowania przez tę spółkę 
Projektu Developerskiego 5 (umowa została opisana w pkt 6.1.3.5. Dokumentu Rejestracyjnego). Pozyskanie 
inwestora pozwoli zrealizować Projekt Developerski 5 przede wszystkim poprzez zwiększenie wkładu własnego 
wymaganego przy ubieganiu się o finansowanie projektu z kredytu bankowego. 
 
W dniu 18 listopada 2009 r. spółka celowa Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Sp. z o.o. Projekt 
Developerski 1 S.K.A. podpisała z firmą Karmar S.A. z grupy Bouygues, jako Generalnym Wykonawcą, umowę, 
której przedmiotem jest wybudowanie w ramach Generalnego Wykonawstwa budynku wielofunkcyjnego 
"Rezydencja Foksal" przy ul. Kopernika 5/7/9 w Warszawie (Projekt Developerski 1), zgodnie z zatwierdzonym 
projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę z dnia 7 listopada 2008 r. Termin rozpoczęcia robót 
budowlanych zostanie ustalony w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Spodziewany termin realizacji inwestycji 
wynosi 17 miesięcy od dnia przekazania placu budowy, co powinno nastąpić w grudniu 2009 r. 
 
Biorąc pod uwagę aktualne moŜliwości pozyskiwania finansowania bankowego oraz zwiększone wymogi w 
zakresie wkładu własnego, Zarząd Emitenta koncentruje prace Grupy na wiodących warszawskich projektach, do 
realizacji których włączani będą lokalni partnerzy. 

6.1.2. Wskazanie wszystkich istotnych nowych produk tów lub usług, które zostały wprowadzone, a tak Ŝe 
w zakresie, w jakim informacje na ten temat zostały  upublicznione, podanie stanu prac nad tymi 
produktami 

Z końcem 2005 r. Emitent zakończył realizację strategii przyjętej w 1999 r. i związanej z Programem 
Powszechnej Prywatyzacji. W grudniu 2005 r. Emitent przyjął i zaprezentował nową strategię inwestycyjną, 
zgodnie z którą stał się podmiotem zarządzającym funduszem developerskim.  
PowyŜsze zmiany wprowadzone zostały w okresie poprzedzającym okres objęty historycznymi informacjami 
finansowymi. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent i jego Grupa Kapitałowa nie 
wprowadzali w zakresie swej podstawowej działalności Ŝadnych istotnych nowych produktów lub usług. 

6.1.3. Znaczące umowy zwi ązane z podstawow ą działalno ścią Emitenta i jego spółek zale Ŝnych 

Emitent prowadzi działalność developerską przede wszystkim za pośrednictwem swoich spółek zaleŜnych. 
Dlatego w niniejszym punkcie opisane zostały znaczące umowy zawierane w normalnym toku działalności w 
okresie od 1 stycznia 2006 roku do dnia zatwierdzenia dokumentu rejestracyjnego, których stroną jest Emitent lub 
podmioty od niego zaleŜne.  

6.1.3.1. Umowy zwi ązane z projektem developerskim realizowanym przy ul . Kopernika w Warszawie 
(Projekt Developerski 1) 

Projekt Developerski 1 to określenie przedsięwzięcia developerskiego realizowanego przez Emitenta na 
nieruchomości połoŜonej w Warszawie, przy ul. Kopernika 5/7/9, polegającego na wybudowaniu 6-
kondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego z dominującą funkcją mieszkalną typu apartamentowego 
(„Rezydencja Foksal”). Obok mieszkań w projekcie przewidziano lokale biurowe, usługowe, gastronomiczne, a 
takŜe podziemne miejsca postojowe.  
 
Emitent zaangaŜował się w realizację projektu 16 grudnia 2005 roku, kiedy to zawarł z BB Investment sp. z o.o. 
umowę (bliŜej opisaną w pkt 19. Dokumentu Rejestracyjnego) sprzedaŜy wierzytelności oraz cesji praw i 
obowiązków wynikających m.in. z umowy poŜyczki udzielonej Mazowieckiemu Towarzystwu Powierniczemu sp. z 
o.o. PoŜyczka została udzielona z przeznaczeniem na dofinansowanie opisanego powyŜej przedsięwzięcia 
developerskiego, w szczególności zaś na nabycie prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości, na której 
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projekt ten ma być realizowany. Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze sp. z o.o. dokonało spłaty poŜyczki wraz 
z odsetkami w dniu 31 grudnia 2007 roku. 
 
Dzięki udzielonej poŜyczce Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze sp. z o.o. nabyła prawo uŜytkowania 
wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Warszawie, przy ul. Kopernika 5/7/9 oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 38, o powierzchni 3.318 m2 wraz z posadowionym na niej budynkiem, dla której Sąd 
Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 
WA4M/00234721/4. 
 
Następnie Emitent zawarł w dniu 23 października 2007 roku wraz z Mazowieckim Towarzystwem Powierniczym 
sp. z o.o. oraz sześcioma osobami fizycznymi umowę spółki celowej pod firmą Mazowieckie Towarzystwo 
Powiernicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 1 Spółka komandytowo – akcyjna. 
Jedynym komplementariuszem jest Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze sp. z o.o. Na dzień zatwierdzenia 
Dokumentu Rejestracyjnego Emitent posiada 232.926 akcji, co stanowi 37,80% udział w kapitale zakładowym 
spółki taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.  
 
W dniu 21 grudnia 2007 roku nowo zawiązana spółka (jako Kredytobiorca) zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. 
umowę kredytu nr CRD/26680/07. Na mocy tej umowy bank udzielił Kredytobiorcy kredyt nieodnawialny do 
maksymalnej kwoty 26.526 tys. zł na okres od dnia udostępnienia środków kredytu do dnia 30 listopada 2008 
roku. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na: 

a) częściowe sfinansowanie zakupu prawa wieczystego uŜytkowania wyŜej opisanej nieruchomości przy ul. 
Kopernika w Warszawie – do kwoty 20.726 tys. zł, 

b) pokrycie kosztów netto prac przygotowawczych związanych z realizacją Projektu Developerskiego 1, w 
tym kosztów finansowych związanych z opisywaną umową, tj. prowizji i odsetek od kredytu – do kwoty 
4.800 tys. zł,  

c) pokrycie podatku VAT związanego z kosztami określonymi w lit. b) powyŜej. 

Zgodnie z powyŜszą umową Kredytobiorca zobowiązany jest płacić odsetki z tytułu wykorzystanego kredytu 
naliczane w miesięcznych okresach odsetkowych według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w 
PLN powiększonej o marŜę banku. Nadto Kredytobiorca zobowiązał się do zapłaty prowizji, w tym m.in. prowizji 
przygotowawczej (w wysokości 0,55 % od kwoty kredytu), prowizji od zaangaŜowania (w wysokości 0,3 % p.a. od 
kwoty postawionej do dyspozycji, a nie wykorzystanej), prowizji od wcześniejszej spłaty (w wysokości 1 % kwoty, 
której dotyczy wcześniejsza spłata). Od kaŜdej wymagalnej i niespłaconej kwoty wykorzystanego kredytu, prowizji 
i opłat bank pobierać będzie odsetki od zadłuŜenia przeterminowanego w wysokości dwukrotności stawki 
oprocentowania kredytu. Kredytobiorca udzielił następujących zabezpieczeń spłaty kredytu: 

a) nieodwołalnego pełnomocnictwa bankowi do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku 
wynikających z umowy kredytu w cięŜar rachunku bieŜącego Kredytobiorcy prowadzonego przez Bank, 

b) hipoteki zwykłej kaucyjnej z pierwszeństwem na wyŜej opisanej nieruchomości przy ul. Kopernika w 
Warszawie do kwoty 40.000 tys. zł na zabezpieczenie spłaty kredytu, zapłaty odsetek i innych 
naleŜności wynikających z umowy, 

c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty aktualnego zadłuŜenia wraz z odsetkami i 
innymi naleŜnościami, jednakŜe nie większej niŜ 40.000 tys. zł w trybie art. 97 Prawa bankowego. 

Integralną częścią opisywanej umowy jest Regulamin Świadczenia Usług Kredytowych, który zawiera m.in. 
postanowienie, Ŝe w przypadku naruszenia umowy przez Kredytobiorcę (w licznych przypadkach wskazanych w 
Regulaminie) bank moŜe wg swojego wyboru m.in.: 

a) zaŜądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty wierzytelności zgodnie z art. 102 Prawa 
bankowego, 

b) wypowiedzieć umowę w całości lub w części. Wypowiedzenie umowy uprawnia bank do potrącenia 
swojej wierzytelności, ze wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych przez bank. 

Ostateczny termin spłaty kredytu określono w umowie na 30 listopada 2008 roku.  
 
WyŜej opisana umowa kredytu była kilkakrotnie zmieniana aneksami:  

a) aneksem nr 1 z dnia 16 kwietnia 2008 roku dokonano zmiany charakteru udzielonego kredytu w ten 
sposób, Ŝe postanowiono, Ŝe kredyt udzielony zostanie w dwóch częściach: 1) jako kredyt 
nieodnawialny do maksymalnej kwoty 25.526 tys. PLN, 2) jako kredyt rewolwingowy do maksymalnej 
kwoty 1.000 tys. PLN. Dokonano takŜe odpowiedniej zmiany przeznaczenia udzielonego kredytu 
postanawiając, Ŝe kredyt nieodnawialny zostaje udzielony w celu częściowego sfinansowania zakupu 
prawa wieczystego uŜytkowania nieruchomości przy ul. Kopernika w Warszawie oraz w celu pokrycia 
kosztów netto prac przygotowawczych związanych z realizacją Projektu Developerskiego 1, zaś kredyt 
rewolwingowy zostaje udzielony dla pokrycia podatku VAT związanego z tymi kosztami. 
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b) aneksem nr 2 z dnia 28 maja 2008 roku dokonano zmiany umowy w ten sposób, Ŝe ustanowiono 
dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci kaucji równej wpłatom z tzw. umów rezerwacyjnych, czyli 
umów zawieranych z przyszłymi nabywcami lokali bądź miejsc garaŜowych budowanych w ramach 
Projektu Developerskiego 1. W ramach tego zabezpieczenia wszystkie środki pochodzące od 
kupujących na podstawie umów rezerwacyjnych lub umów o podobnym charakterze będą przekazywane 
na odrębny rachunek kaucji. Środki zgromadzone w ten sposób na poczet kaucji będą co do zasady 
przekazane przez Bank do dyspozycji Kredytobiorcy po spełnieniu określonych warunków, w tym w 
szczególności po zawarciu z Bankiem stosownej umowy kredytu, na podstawie której Bank udzieli 
kredytu na sfinansowanie realizacji Projektu Developerskiego 1.  

c) aneksem nr 3 z dnia 25 listopada 2008 roku przedłuŜono termin na wykorzystanie kredytu oraz datę jego 
spłaty (do 15 stycznia 2009 roku). Ponadto zwiększono marŜę Banku.  

d) aneksem nr 4 z dnia 4 lutego 2009 roku przedłuŜono w szczególności termin spłaty kredytu do dnia 13 
marca 2009 roku.  

e) aneksem nr 5 z dnia 28 kwietnia 2009 roku przedłuŜono termin spłaty kredytu do dnia 15 września 2009 
roku i jednocześnie zmieniono wysokość marŜy Banku. Strony wykreśliły takŜe zapisy umowy 
kredytowej mówiące o prowizji Banku naleŜnej za wcześniejszą spłatę kredytu (zastrzeŜono przy tym, Ŝe 
Bank moŜe uznać to wykreślenie za niebyłe w przypadku naruszenia umowy kredytowej). Ponadto 
Kredytobiorca zobowiązał się do przekazania bankowi aktualnej wyceny nieruchomości przy ul. 
Kopernika. Nadto zobowiązał się do uzyskania zgody Banku na podpisanie kontraktu budowlanego, 
którego przedmiotem będzie realizacja Projektu Developerskiego 1. Nie wywiązanie się z powyŜszych 
zobowiązań przez Kredytobiorcę będzie stanowiło przypadek naruszenia umowy kredytowej.  

W dniu 27 grudnia 2007 roku spółka celowa Emitenta (jako Nabywca) zawarła z Mazowieckim Towarzystwem 
Powierniczym sp. z o.o. (jako Sprzedającym) umowę sprzedaŜy prawa uŜytkowania wieczystego w/w 
nieruchomości połoŜonej przy ul. Kopernika w Warszawie wraz z prawem własności posadowionego na niej 
budynku dawnego kina Skarpa. Nadto Sprzedający przeniósł na Nabywcę wszelkie uprawnienia wynikające z 
decyzji administracyjnych oraz koncepcji urbanistycznych związanych z Projektem Developerskim 1. Cena 
sprzedaŜy została określona na 25.400 tys. zł. Cena została w całości uiszczona przez Mazowieckie 
Towarzystwo Powiernicze sp. z o.o. Projekt Developerski 1 S.K.A. w terminie uzgodnionym w umowie, tj. do dnia 
11 stycznia 2008 roku.  
 
Dla Projektu Developerskiego 1 jest aktualnie wydane prawomocne pozwolenie na budowę z dnia 7 listopada 
2008 r. Prowadzone postępowanie w przedmiocie wyboru generalnego wykonawcy oraz rozmowy z bankami 
dotyczące zamknięcia finansowania prac budowlanych – zakończone zostały sukcesem. W dniu 18 listopada 
2009 r. Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze sp. z o.o. Projekt Developerski 1 S.K.A. (jako Zamawiający) 
zawarła z firmą KARMAR S.A. z grupy Bouygues (jako Wykonawcą) umowę o roboty budowlane nr 
1/REZYDENCJA FOKSAL/2009, której przedmiotem jest wybudowanie budynku wielofunkcyjnego z przewagą 
funkcji mieszkalnej wraz z przyłączami i parkingiem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu. Na mocy tej 
umowy Wykonawca przyjął do wykonania, w systemie generalnego wykonawstwa, kompleksowe roboty 
budowlane wiązane z realizacją Projektu Developerskiego 1. W załączniku do umowy strony określiły 
szczegółowy zakres robót.  
 
Umowa zakłada moŜliwość powierzenia jej wykonania podwykonawcom, za zgodą Zamawiającego. W przypadku 
nienaleŜytego wykonania prac przez podwykonawcę Zamawiający moŜe Ŝądać zastąpienia podwykonawcy 
innym, po wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania uchybień. Za działania podwykonawców Wykonawca 
odpowiada jak za swoje własne działania. 
 
Strony uzgodniły, Ŝe roboty zostaną wykonane w ciągu 17 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Termin 
przekazania placu budowy strony określiły w umowie na grudzień 2009 roku, jednak w rzeczywistości nastąpiło 
ono w dniu 25 listopada 2009 roku. 
 
Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto wynoszącej 38.690.311,00 zł. 
Wynagrodzenie to jest ostateczne i stałe w okresie trwania umowy, nie podlega waloryzacji. Jego płatność 
odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych na koniec miesiąca kalendarzowego na 
podstawie faktycznego zaawansowania robót. 
 
Umowa przewiduje przekazanie przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, tytułem 
zabezpieczenia naleŜytego i terminowego wykonania umowy, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do 
wysokości 5 % umownego wynagrodzenia. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z tego obowiązku 
– Zamawiający ma prawo utworzyć kaucję poprzez potrącenie 5% wartości netto faktur częściowych Wykonawcy. 
Kaucja ta będzie podlegać zwrotowi w terminie 30 dni po dacie dostarczenia gwarancji naleŜytego i terminowego 
wykonania umowy. Nadto zabezpieczeniem wykonania jest takŜe zwrotna kaucja w wysokości 5% wartości 
umownego wynagrodzenia tworzona poprzez potrącenia 5% wartości netto faktur częściowych Wykonawcy. 
Wykonawca przedstawił równieŜ polisę w ramach umowy generalnej ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy. 
Ponadto umowa przewiduje, Ŝe celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji 
Wykonawca, po wykonaniu robót, przedstawi gwarancję bankową wartości 5 % wynagrodzenia Wykonawcy.  
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Umowa przewiduje prawo odstąpienia od niej przez kaŜdą ze stron w przypadku raŜącego naruszenia 
obowiązków umownych przez drugą stronę. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego, ten ostatni zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie naleŜne za odebrane roboty i 
dostawy wykonane do dnia odstąpienia od umowy, a nadto karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości 
wynagrodzenia, pomniejszonej o wynagrodzenie naleŜne za roboty i dostawy wykonane do dnia odstąpienia od 
umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, 
ten ostatni zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości wynagrodzenia, 
pomniejszonej o wynagrodzenie naleŜne za odebrane roboty i zachowując prawo do wynagrodzenia za odebrane 
roboty i dostawy wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 
W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy odsetki za opóźnienie 
w wysokości ustawowej. Wykonawca jest obowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zaleŜnych od wykonawcy – w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia netto za kaŜdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie gwarancji/rękojmi - w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto z tytułu wykonania elementu robót objętego wadą za kaŜdy dzień 
opóźnienia. 

Suma powyŜszych kar umownych nie moŜe jednak przekroczyć 10 % wynagrodzenia za cały przedmiot umowy. 
Zapłata kary nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  
 
Ponadto w dniu 18 listopada 2009 roku Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Projekt Developerski 1 Spółka Komandytowo –akcyjna (jako Kredytobiorca) zawarła z 
Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. umowę kredytu Nr 3410088/25/K/OB./09. Na mocy tej umowy bank udzielił 
Kredytobiorcy kredytu obrotowego na kwotę 30.000.000 zł na okres do dnia 31 lipca 2011 roku. Umowa 
przewiduje udzielenie kredytu w następujących transzach: 

a) Transza I – w kwocie 26.080.972,14 zł, 

b) Transza II – w kwocie 1.000.000 zł, 

c) Transza III – w kwocie 1.300.000 zł, 

d) Transza IV – w kwocie 1.619.027,26 zł. 

Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na: 

a) spłatę zadłuŜenia w Raiffeisen Bank Polska S.A. z tytułu kredytu na zakup gruntu zlokalizowanego w 
Warszawie przy ul. Kopernika 5/7/9,  

b) na finansowanie projektu inwestycyjnego budowy „Rezydencji Foksal”. 

Kredytobiorca wykorzystywać będzie kredyt bezgotówkowo wydając dyspozycje w cięŜar rachunku kredytowego, 
na podstawie złoŜonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, 
zaakceptowanych przez Bank i kierownika budowy z wyjątkiem części przeznaczonej na spłatę zadłuŜenia 
kredytowego w Raiffeisen Bank S.A.  

Kredytobiorca moŜe składać wniosek o dokonywanie wypłat z poszczególnych transz tylko po spełnieniu 
określonych w umowie warunków. Pośród warunków do wypłaty transzy znalazły się warunki: 

a) posiadania na rachunku bieŜącym wskazanej w umowie kwoty środków pienięŜnych pochodzących z 
przedpłat z tytułu zawartych przedwstępnych umów sprzedaŜy w kredytowanej przez Bank inwestycji, 

b) udokumentowania dokonania częściowego odbioru zakresu inwestycji. 

Emitent obowiązany jest płacić odsetki w wysokości jednomiesięcznej WIBOR, powiększonej o marŜę banku. 

Spłata kredytu nastąpi w czterech ratach płatnych w następujących terminach i kwotach: 

- do dnia 31.03.2011 r. w kwocie 5.500.000 zł, 

- do dnia 30.04.2011 r. w kwocie 3.900.000 zł, 

- do dnia 30.06.2011 r. w kwocie 16.000.000 zł, 

- do dnia 31.07.2011 r. w kwocie 4.600.000 zł, 

Z tytułu udzielonego kredytu Bank pobierze od Kredytobiorcy następujące prowizje: 

a) jednorazową prowizję za przygotowanie kredytu w wysokości 1,5 % kredytu ; 

b) prowizję za gotowość finansową tj od niewykorzystanej kwoty kredytu w wysokości 3% w skali roku, 

c) prowizję rekompensacyjną w wysokości 1% od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu 
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d) prowizję od zaangaŜowania w wysokości 0,25 % pobieraną na koniec kaŜdego kwartału w całym okresie 
kredytowania. 

Od zadłuŜenia przedterminowego z tytułu kredytowego będą pobierana odsetki podwyŜszone wg zmiennej stopy 
procentowej; na dzień zawarcia umowy odsetki te wynoszą 20 % w stosunku rocznym. 
 
Umowa wskazuje liczne sytuacje dające Bankowi podstawę do wstrzymania wypłaty kredytu od czasu złoŜenia 
przez Kredytobiorcę stosownych wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji, a w razie ich nie zaakceptowania 
przez Bank – do wypowiedzenia umowy. Bank ma takŜe moŜliwość obniŜenia kwoty kredytu lub Ŝądania 
dodatkowego zabezpieczenia udzielonego kredytu. 
 
Do sytuacji ,o których mowa powyŜej, umowa nakazuje zaliczyć w szczególności: 

a) brak spłaty jakiegokolwiek zadłuŜenia wobec banku z tytułu umowy, 

b) przekazanie nieprawdziwych oświadczeń bankowi przez Kredytobiorcę 

c) wykorzystanie kredytu niezgodnie z przeznaczeniem, 

d) niedotrzymanie warunków udzielenie kredytu bądź nieustanowienie przewidzianych umową 
zabezpieczeń, 

e) brak spłaty obrotów na rachunku bieŜącym przez kolejne dwa miesiące,  

f) przedłoŜenia przez Kredytobiorcę fałszywych dokumentów obrazujących sytuację finansowo - 
ekonomiczną.  

 
Umowa przewiduje szereg zobowiązań Kredytobiorcy dotyczących: 

a) sporządzania i dostarczania do Banku nowych prognoz finansowych w przypadku odchyleń w 
wykonaniu planowanych kosztów i przychodów oraz dostarczania sprawozdań finansowych do końca 
kaŜdego miesiąca następującego po miesiącu kończącym kwartał,, 

b) zakazu dokonywania niektórych czynności bez pisemnej zgody banku, w tym m.in. wycofywania kapitału 
własnego przez akcjonariuszy, wypłacania akcjonariuszom dywidend etc. 

Kredyt został zabezpieczony: 

a) wekslem własnym In blanco wystawionym przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową, 

b) pełnomocnictwami do dysponowania rachunkiem bieŜącym Kredytobiorcy, 

c) hipoteką zwykłą w kwocie 30.000.000 zł na prawie uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej w 
Warszawie ul. Kopernika 5/7/9, 

d) hipoteką kaucyjną w kwocie 16.518.000 zł na prawie uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej 
w Warszawie ul. Kopernika 5/7/9, 

e) globalną cesją wierzytelności przyszłych wynikających z wszystkich umów sprzedaŜy powierzchni 
powstałych w ramach inwestycji będących przedmiotem kredytowania, 

f) cesją praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, 

g) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji . 

W przypadku wystąpienia niekorzystnej zmiany sytuacji płatniczej Kredytobiorcy, mogącej zwiększyć ryzyko 
Banku lub obniŜyć wartość przyjętego zabezpieczenia, Bank moŜe Ŝądać ustanowienia nowego zabezpieczenia 
bądź modyfikacji dotychczasowych zabezpieczeń. 
 
Obecny stan realizacji inwestycji przedstawia się następująco: w dniu 25 listopada 2009 roku plac budowy został 
przekazany Generalnemu Wykonawcy, spółce KARMAR S.A. Zgodnie z umową zawartą z tą spółką w dniu 18 
listopada 2009 roku (opisaną powyŜej), termin realizacji inwestycji wynosi 17 miesięcy od daty przekazania placu 
budowy. W dniu 30 listopada 2009 roku, po spełnieniu stosownych warunków określonych w opisanej powyŜej 
umowie kredytu z dnia 18 listopada 2009 roku, uruchomiona została pierwsza transza kredytu udzielonego spółce 
celowej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.  

6.1.3.2. Umowy zwi ązane z projektem developerskim realizowanym przy ul . Rynek Nowego Miasta w 
Warszawie (Projekt Developerski 2) 

Projekt Developerski 2, to określenie przedsięwzięcia developerskiego realizowanego przez spółkę Serenus sp. z 
o.o., przy zaangaŜowaniu finansowym Emitenta na nieruchomości połoŜonej w Warszawie, przy ul. Rynek 
Nowego Miasta 7, polegającego na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego typu apartamentowego 
z towarzyszącą powierzchnią biurową i podziemnymi miejscami parkingowymi.  
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ZaangaŜowanie Emitenta w projekt rozpoczęło się od zawarcia z BB Investment sp. z o.o. umowy (opisanej 
szerzej w pkt. 19 Dokumentu Rejestracyjnego) sprzedaŜy wierzytelności oraz cesji praw i obowiązków 
wynikających m.in. z umowy poŜyczki udzielonej przez BB Investment sp. z o.o. spółce Serenus sp. z o.o. Na 
mocy tej umowy spółka Serenus sp. z o.o. uzyskała poŜyczkę w kwocie 3.800 tys. zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wyŜej opisanego przedsięwzięcia developerskiego, w szczególności zaś na nabycie prawa 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości, na której ma ono być realizowane.  
 
Dzięki pozyskanym z poŜyczki środkom, a w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaŜy z dnia 13 stycznia 
2005 roku, Serenus sp. z o.o. nabyła w dniu 2 lipca 2007 roku od spółki MAX-FILM spółka akcyjna w Warszawie 
(jako Sprzedającego) prawo uŜytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości połoŜonej w Warszawie przy 
ul. Rynek Nowego Miasta 7, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16, o powierzchni 1.501 m2 wraz z prawem 
własności posadowionego na niej budynku (kino „Wars”), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA4M/00234813/6. Nieruchomość została oddana w uŜytkowanie 
wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 roku. W umowie sprzedaŜy stwierdzono, Ŝe w/w nieruchomość ma 
nieuregulowany stan prawny w zakresie dostępu do drogi publicznej przez działkę nr 27, a takŜe Ŝe toczy się 
postępowanie w przedmiocie ustanowienia słuŜebności drogi koniecznej. Cenę sprzedaŜy nieruchomości strony 
określiły na 6.200 tys. zł (sześć milionów dwieście tysięcy). Strony ustaliły, Ŝe cena będzie płatna w ten sposób, 
Ŝe  

a) część ceny w kwocie 4.700 tys. zł została uiszczona do dnia zawarcia opisywanej umowy, 

b) część ceny w kwocie 750 tys. zł - uiszczona do dnia 2 lipca 2009 roku, przy czym powiększona będzie o 
odsetki naliczane od dnia 2 lipca 2008 roku wg oprocentowania w skali roku równego 3-miesięcznej 
stawce WIBOR powiększonej o 5 punktów procentowych, 

c) część ceny w kwocie 750 tys. zł - uiszczona do dnia 2 lipca 2010 roku, przy czym powiększona będzie o 
odsetki naliczane od dnia 2 lipca 2008 roku wg oprocentowania w skali roku równego 3-miesięcznej 
stawce WIBOR powiększonej o 5 punktów procentowych. 

Serenus sp. z o.o. dokonała wpłaty w kwocie 300 tys. zł w terminie określonym w pkt b) powyŜej. Trwają rozmowy 
w sprawie zmiany harmonogramu płatności poprzez przesunięcie terminu wpłaty pozostałej części raty 
wymienionej w pkt b) do 31 grudnia 2009 r. Celem zabezpieczenia zapłaty ceny Serenus sp. z o.o. poddała się 
dobrowolnie egzekucji, a takŜe ustanowiła na nieruchomości będącej przedmiotem umowy hipotekę kaucyjną do 
kwoty 1.000 tys. zł oraz hipotekę kaucyjną do kwoty 1.500 tys. zł. 
 
Obecnie Projekt Developerski 2 jest realizowany samodzielnie przez spółkę Serenus sp. z o.o. dzięki środkom 
finansowym pozyskanym z poŜyczek udzielonych przez spółkę BB Investment sp. z o.o. oraz następnie przez 
Emitenta. Projekt ten znajduje się na etapie prowadzenia postępowań administracyjnych w celu uzyskania 
niezbędnych decyzji dla jego realizacji. Po zakończeniu tego etapu Emitent planuje przystąpienie do spółki 
celowej powołanej dla realizacji tego projektu na analogicznych zasadach jak nastąpiło to w Projekcie 
Developerskim 1 i Projekcie Developerskim 3.  

6.1.3.3. Umowy zwi ązane z projektem developerskim realizowanym przy ul . Dolnej w Warszawie (Projekt 
Developerski 3) 

Projekt Developerski 3 to określenie przedsięwzięcia developerskiego, realizowanego przez Emitenta, na 
nieruchomościach połoŜonych w Warszawie, przy ul. Dolnej, polegającego na wybudowaniu budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, składającego się z dwóch części 4- i 7-kondygnacyjnej wraz z 
wielostanowiskowym garaŜem podziemnym.  
 
ZaangaŜowanie Emitenta w projekt wiązało się, podobnie jak w przypadku dwóch poprzednio opisanych 
projektów, z umową zawartą z BB Investment sp. z o.o. w dniu 16 grudnia 2005 roku (umowa opisana szerzej w 
pkt 19 Dokumentu Rejestracyjnego). Na mocy tej umowy Emitent nabył wierzytelność oraz ogół praw i 
obowiązków wynikających m.in. z umowy poŜyczki udzielonej przez BB Investment sp. z o.o. spółce Projekt 
Dolna sp. z o.o. Mieszkania Mokotowskie sp. k. w Warszawie. Na mocy tej umowy poŜyczki Projekt Dolna sp. z 
o.o. Mieszkania Mokotowskie sp. k. otrzymała poŜyczkę w kwocie 3.750 tys. zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie opisanego powyŜej przedsięwzięcia developerskiego, w szczególności na zakup nieruchomości, 
na których ma ono być realizowane.  
 
Dzięki uzyskanej poŜyczce spółka Projekt Dolna sp. z o.o. Mieszkania Mokotowskie sp. k. (jako Kupujący), w 
wykonaniu umowy przedwstępnej z 6 września 2004 roku, zawarła w dniu 10 kwietnia 2006 roku z czterema 
osobami fizycznymi (jako Sprzedającymi) umowę sprzedaŜy oraz warunkową umowę sprzedaŜy. Przedmiotem 
umowy jest prawo uŜytkowania wieczystego następujących nieruchomości:  

a) niezabudowana, gruntowa, połoŜona w Warszawie przy ul. Dolnej 19, oznaczona geodezyjnie jako 
działka o nr 15/2 o obszarze 0,2025 ha, oddana w uŜytkowanie wieczyste do 2100 roku dla której Sąd 
Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA2M/00313314/2 

b) niezabudowana, gruntowa, połoŜona w Warszawie przy ul. Dolnej 15, oznaczona geodezyjnie jako 
działka nr 16/5 o obszarze 0,0343 ha, oddana w uŜytkowanie wieczyste do 2130 roku dla której Sąd 
Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA2M/00398607/2 
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Przedmiotem umowy są takŜe wszelkie prawa i roszczenia przynaleŜne Sprzedającym jako uŜytkownikom 
wieczystym w/w nieruchomości w szczególności prawo do nabycia od m.st. Warszawy nieruchomości gruntowych 
połoŜonych przy ul. Dolnej i Konduktorskiej, sąsiadujących z nieruchomością opisaną w pkt. a), oznaczonych 
geodezyjnie jako działki 15/3 (o pow. 210 m2) i 15/4 (o pow. 71 m2), dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy 
Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00204915/8, a co do 
których Sprzedający złoŜyli wniosek o nabycie prawa uŜytkowania wieczystego do tych działek na podstawie art. 
37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  
 
Strony uzgodniły, Ŝe w/w prawa do powyŜszych nieruchomości Kupujący nabędzie za łączną cenę 3.200 tys. zł. 
Cena została uiszczona przez Kupującego zgodnie z postanowieniami umowy. Nabycie ½ prawa uŜytkowania 
wieczystego do nieruchomości wskazanej w pkt. a) i b) naleŜącego do jednego ze Sprzedających nastąpiło pod 
warunkiem m.in. nieskorzystania przez m. st. Warszawa z prawa pierwokupu.  
 
Wobec spełnienia się w/w warunku Kupujący zawarł, w wykonaniu opisanej powyŜej umowy, z jednym ze 
Sprzedających w dniu 4 września 2006 roku umowę przeniesienia udziału w prawie uŜytkowania wieczystego 
gruntu. Na mocy tej umowy dokonano odpowiedniego wpisu w księgach wieczystych skutkujących 
przeniesieniem na Kupującego, jako jedynego uŜytkownika wieczystego, nieruchomości opisanych powyŜej w 
pkt. a) i b).  
 
Ponadto w dniu 18 września 2007 roku Projekt Dolna sp. z o. o. Mieszkania Mokotowskie sp.k. zawarła z m.st. 
Warszawa umowę o oddanie gruntu w uŜytkowanie wieczyste, na mocy której stała się uŜytkownikiem 
wieczystym opisanej powyŜej nieruchomości gruntowej połoŜonej przy ul. Dolnej, a oznaczonej geodezyjnie jako 
działki ewidencyjne 15/3 i 15/4. Oddanie tej nieruchomości w uŜytkowanie wieczyste nastąpiło w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania i przyłączenia z nieruchomością opisaną w pkt. a) powyŜej. Oddanie w 
uŜytkowanie wieczyste nastąpiło na okres do 2100 roku. Cenę nieruchomości oddane w uŜytkowanie wieczyste 
określono na 800 tys. zł netto, a opłaty za uŜytkowanie określono na: 25 % ceny + naleŜny podatek VAT tytułem 
pierwszej raty oraz 1 % ceny + naleŜny podatek VAT tytułem opłaty rocznej.  
 
W dniu 22 października 2008 roku Projekt Dolna sp. z o. o. Mieszkania Mokotowskie sp. k. (jako Kredytobiorca) 
zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. umowę kredytu Nr CRD/29255/08. Na mocy tej umowy bank udzielił 
Kredytobiorcy kredytu w maksymalnej kwocie 31.500 tys. zł na okres do dnia 22 października 2010 roku. W 
umowie postanowiono ponadto, Ŝe na wniosek Kredytobiorcy, z zastrzeŜeniem prawa Banku do dostosowania 
parametrów finansowych kredytu do aktualnych parametrów rynkowych, Bank nie odmówi bez uzasadnione 
przyczyny wydłuŜenia terminu, na jaki udzielony został Kredyt do dnia 31 grudnia 2010 roku. Umowa przewiduje 
udzielenie kredytu w następujących transzach: 

e) Transza A – w maksymalnej kwocie 3.000 tys. zł, 

f) Transza B – w maksymalnej kwocie 22.640 tys. zł, 

g) Transza C – w maksymalnej kwocie 2.860 tys. zł, 

h) Transza D – w maksymalnej kwocie 3.000 tys. zł. 

Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na: 

a) w odniesieniu do Transzy A – na refinansowanie kosztów nabycia opisanych powyŜej nieruchomości 
przy ul. Dolnej w Warszawie, 

b) w odniesieniu do Transzy B – na finansowanie i refinansowanie kosztów Projektu Developerskiego 3 
wskazanych w budŜecie tego projektu, 

c) w odniesieniu do Transzy C – na pokrycie kosztów finansowych kredytu (odsetek i prowizji), 

d) w odniesieniu do Transzy D – na finansowanie i refinansowanie podatku VAT naleŜnego od kosztów 
projektu. 

Kredytobiorca moŜe składać wniosek o dokonywanie wypłat z poszczególnych transz tylko po spełnieniu 
określonych warunków wskazanych z Załączniku 1 do umowy. Pośród warunków do wypłaty transzy C i D znalazł 
się warunki: 

c) wniesienie wkładu własnego w wysokości 17.540 tys. zł, 

d) zawarcie z nabywcami lokali w budynku wznoszonym w ramach Projektu Developerskiego 3 umów 
sprzedaŜy na 30 % łącznej powierzchni uŜytkowej, bez powierzchni uŜytkowej garaŜy, miejsc 
postojowych lub pomieszczeń gospodarczych, 

e) złoŜenie przez nabywców lokali rezerwacji zawarcia umów sprzedaŜy na kolejne 20 % łącznej 
powierzchni uŜytkowej, bez powierzchni uŜytkowej garaŜy, miejsc postojowych lub pomieszczeń 
gospodarczych 

Kredytobiorca obowiązany jest płacić odsetki narosłe od pozostałej do spłaty części kredytu. Stopa 
oprocentowania w stosunku rocznym równa jest zasadniczo sumie jednomiesięcznej stawki WIBOR oraz marŜy 



Dokument Rejestracyjny 

49 
Prospekt emisyjny trzyczęściowy BBI Development NFI S.A. 

banku. Stopa oprocentowania zostaje podwyŜszona, jeŜeli nastąpi jeden z tzw. przypadków naruszenia (por. 
niŜej). Stopa podwyŜszona równa jest stopie podstawowej podwyŜszonej o 2 % p.a.  
 
Umowa przewiduje takŜe moŜliwość określenia alternatywnego oprocentowania w przypadku trudności z 
ustaleniem stopy referencyjnej bądź uzyskaniem przez bank depozytów. Bank pobierze od Kredytobiorcy 
następujące prowizje: 

e) prowizję za przygotowanie kredytu w wysokości 0,7 % kredytu, 

f) prowizję od zaangaŜowania w wysokości 0,3 % w stosunku rocznym, liczoną w okresie udostępnienia 
kredytu od wartości dostępnego do wykorzystania kredytu. 

Umowa przewiduje takŜe wystąpienie zwiększonych kosztów kredytu, które powstaną m.in. na skutek zmian 
przepisów prawa bądź ich interpretacji. W takim przypadku strony podejmą negocjacje w sprawie porozumienia 
się co do rozliczenia zwiększonych kosztów. Jeśli zaś negocjacje te nie doprowadzą do rozstrzygnięcia 
Kredytobiorca moŜe w terminie 60 dni od zakończenia negocjacji dokonać przedpłaty zadłuŜenia z tytułu kredytu, 
stając się w ten sposób wolnym od obowiązku pokrycia zwiększonych kosztów kredytu. W razie braku przedpłaty 
Kredytobiorca będzie zmuszony do zapłaty zwiększonych kosztów.  
  
Umowa przewiduje, Ŝe jeśli wykonanie przez bank zobowiązań z umowy będzie skutkować naruszeniem 
przepisów prawa, wówczas bank zawiadomi o tym Kredytobiorcę, a ten – o ile będzie to konieczne dla 
doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem – spłaci przed terminem w całości niespłaconą kwotę kredytu wraz 
z narosłymi odsetkami i innymi kosztami. W takim przypadku bank zobowiązany jest do prowadzenia negocjacji z 
Kredytobiorcą w celu ponownego udzielenia bądź uruchomienia kredytu. Kredytobiorca zobowiązał się do 
wniesienia wkładu własnego dla realizacji Projektu Developerskiego 3. Wkład ten ma wynosić: 

a) w odniesieniu do kredytu w Transzach A i C – nie mniej niŜ 31 % kosztów projektu, tj. ok. 15.540 tys. zł 
(za wkład własny uznano wartość rynkową nieruchomości), 

b) w odniesieniu do kredytu w Transzach B i D – dodatkowo kwota 2.000 tys. zł. 

Kredytobiorca zobowiązał się ponadto do zawarcia umów sprzedaŜy lokali w budynku wznoszonym w ramach 
Projektu Developerskiego 3 na: 

a) 30 % łącznej powierzchni uŜytkowej przed pierwszym ciągnieniem z Transzy B, 

b) łącznie z powierzchnią uwzględnioną w pkt a) 50 % łącznej powierzchni uŜytkowej z upływem 12 
miesięcy od rozpoczęcia prac, 

c) łącznie z powierzchnią uwzględnioną w pkt a) i b) powyŜej 65 % łącznej powierzchni uŜytkowej z 
upływem 18 miesięcy od rozpoczęcia prac, 

d) łącznie z powierzchnią uwzględnioną w pkt a) – c) powyŜej 70 % łącznej powierzchni uŜytkowej 
zasadniczo do 31 sierpnia 2010 roku  

Umowa wskazuje liczne tzw. przypadki naruszenia umowy. W razie wystąpienia chociaŜby jednego z tych 
przypadków Kredytobiorca ma obowiązek usunięcia tego naruszenia w określonym terminie. Po bezskutecznym 
upływie tego terminu bank moŜe wg swojego wyboru: 

a) wstrzymać wypłatę kredytu, 

b) anulować kredyt w niewykorzystanej części, 

c) zaŜądać dodatkowego, adekwatnego zabezpieczenia niespłaconej kwoty kredytu lub Ŝądać od 
Kredytobiorcy przedstawienia planu naprawczego, 

d) wypowiedzieć umowę,  

e) zastosować podwyŜszoną stopę oprocentowania. 

Do przypadków naruszenia umowa nakazuje zaliczyć w szczególności: 

g) brak spłaty jakiegokolwiek zadłuŜenia wobec banku z tytułu umowy, 

h) przekazanie nieprawdziwych oświadczeń bankowi przez Kredytobiorcę 

i) wykorzystanie kredytu w celu innym niŜ określony w umowie, 

j) niedotrzymanie warunków udzielenie kredytu bądź nieustanowienie przewidzianych umową 
zabezpieczeń, 

k) brak spłaty w terminie jakiegokolwiek zadłuŜenia Kredytobiorcy, 

l) niewypłacalność Kredytobiorcy, 

m) opóźnienie w realizacji Projektu Developerskiego 3 bądź stwierdzenie nieprawidłowości w wykonaniu 
tego projektu.  
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Umowa przewiduje szereg zobowiązań Kredytobiorcy dotyczących: 

c) udostępniania bankowi informacji o bieŜącej sytuacji finansowej (w tym finansowych sprawozdań 
okresowych), 

d) zakazu ustanawiania zabezpieczeń na składnikach majątku Kredytobiorcy, które wykorzystywane są w 
związku z realizacją Projektu Developerskiego 3, 

e) zakazu dokonywania niektórych czynności bez pisemnej zgody banku, w tym m.in. rozporządzania 
wierzytelnościami związanymi z realizacją Projektu Developerskiego 3, rozporządzania składnikami 
majątku związanymi z tym projektem, zmiany przedmiotu działalności, przekształcenia, połączenia, 
zmiany umowy spółki, wypłaty zysku, zawieranie transakcji z podmiotami powiązanymi, etc. 

f) nieruchomości i Projektu Developerskiego 3, w tym m.in. zmian w projekcie, wyboru generalnego 
wykonawcy, przekroczenia kosztów projektu, budowy i materiałów, wykorzystania i zabezpieczenia 
nieruchomości. 

Kredyt został zabezpieczony: 

h) hipoteką na w/w nieruchomościach przy ul. Dolnej do kwoty 47.250.000 zł, 

i) pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bieŜącym Kredytobiorcy, 

j) cesją wierzytelności z polis ubezpieczeniowych ryzyk związanych Projektem Developerskim 3, 

k) cesją wierzytelności z innych umów bądź decyzji związanych z Projektem Developerskim 3, w tym z 
umowy z generalnym wykonawcą, 

l) umową podporządkowania wierzytelności wspólników Kredytobiorcy względem wierzytelności banku. 

m) Oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do kwoty 47.250 tys. zł 

W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, skutkującej powstaniem istotnej negatywnej 
zmiany w zdolności Kredytobiorcy do wykonania swoich zobowiązań, Bank moŜe Ŝądać ustanowienia nowego 
zabezpieczenia bądź modyfikacji dotychczasowych zabezpieczeń. Opisana powyŜej umowa była dwukrotnie 
aneksowana: 6 listopada 2008 roku i 10 czerwca 2009. Drugim z aneksów dokonano m.in. zmiany wysokości 
marŜy banku. PodwyŜszenie marŜy banku nie było wynikiem naruszenia przez Kredytobiorcę postanowień 
umowy kredytowej, ale rezultatem wnioskowanej przez bank zgody Kredytobiorcy na podwyŜszenie marŜy z 
uwagi na zmianę sytuacji na rynku finansowym i zwiększone koszty pozyskania pieniądza, na co Kredytobiorca 
przystał.  
 
Zgodnie z zapisami umowy kredytowej, realizacja Projektu Developerskiego 3 jest nadzorowana przez 
Bankowego Inspektora Nadzoru, niezaleŜnego doradcę, spółkę PROCHEM S.A. Na podstawie podpisanej 
umowy, przygotowuje on szczegółowe raporty okresowe na temat inwestycji. Opiniuje i zatwierdza on wybór 
wykonawcy, umowy i dokumenty projektu, zmiany, które występują w czasie realizacji projektu oraz wypłaty w 
ramach poszczególnych transz kredytu. 
 
W dniu 3 listopada 2008 roku Emitent przystąpił do spółki Projekt Dolna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Mieszkania Mokotowskie – spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w charakterze komandytariusza z 
obowiązkiem wniesienia wkładu pienięŜnego w wysokości 2.000.000 zł, który to wkład Emitent wniósł w całości. 
Wartość sumy komandytowej dla Emitenta określono na 2.000.000 zł. W tym samym dniu została podpisana 
umowa sprzedaŜy, na podstawie której Projekt Dolna sp. z o.o. - dotychczasowy komplementariusz w/w spółki - 
dokonała przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z członkostwa w w/w spółce na rzecz Realty 
Management sp. z o.o., która w wyniku przeniesienia stała się jedynym komplementariuszem spółki. 
Jednocześnie dokonano takŜe zmiany nazwy spółki z „Projekt Dolna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Mieszkania Mokotowskie – Spółka komandytowa” na "Realty Management Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Projekt Developerski 3 – Spółka komandytowa". Na dzień zatwierdzenia Dokumentu 
Rejestracyjnego udział Emitenta w majątku spółki wynosi 99,45 %. 
 
W dniu 28 listopada 2008 roku spółka celowa Projekt Dolna sp. z o. o. Mieszkania Mokotowskie – Sp. k. (jako 
Zamawiający) zawarła ze spółką Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa "Łucz-Bud" sp. z o.o. z 
siedzibą w Radomiu (jako Wykonawcą) umowę o roboty budowlane/o realizację w systemie Generalnego 
Wykonawstwa budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej w Warszawie. Na mocy tej umowy Wykonawca przyjął do 
wykonania, w systemie generalnego wykonawstwa, kompleksowe roboty budowlane wiązane z realizacją 
Projektu Developerskiego 3, których wykonanie ma doprowadzić do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
uŜytkowanie budynku. W załączniku do umowy strony określiły szczegółowy zakres robót.  
 
Umowa zakłada moŜliwość powierzenia jej wykonania podwykonawcom, za zgodą Zamawiającego. W przypadku 
nienaleŜytego wykonania prac przez podwykonawcę Zamawiający moŜe Ŝądać zastąpienia podwykonawcy 
innym, po wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania uchybień. Za działania podwykonawców Wykonawca 
odpowiada jak za swoje własne działania. 
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Strony uzgodniły, Ŝe roboty zostaną wykonane w ciągu 15 miesięcy od ich rozpoczęcia (tj. od dnia 29 listopada 
2008 roku). Termin ten moŜe ulec przesunięciu (bez ponoszenia odpowiedzialności przez Wykonawcę), w 
przypadku, gdy: 

a) nastąpi przerwa w wykonaniu prac wyłącznie z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, 

b) niezawinionego przez Wykonawcę wstrzymania robót przez organy nadzoru budowlanego lub w wyniku 
innych decyzji administracyjnych, 

c) opóźnienia spowodowanego działaniami lub zaniechaniami Zamawiającego, 

d) wynoszącego co najmniej 30 dni opóźnienia w zapłacie Wykonawcy naleŜnego i bezspornego 
wynagrodzenia. 

Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto wynoszącej 17.700 tys. zł. 
Wynagrodzenie to jest ostateczne i stałe w okresie trwania umowy, nie podlega waloryzacji. Jego płatność 
odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych na koniec miesiąca kalendarzowego na 
podstawie faktycznego zaawansowania robót. Wykonawca ma prawo w dowolnym czasie wezwać 
Zamawiającego do przedłoŜenia gwarancji zapłaty w rozumieniu art. 2 ustawy o gwarancji zapłaty za roboty 
budowlane z 9 lipca 2003 roku, a Zamawiający jest obowiązany takiej gwarancji udzielić.  
 
Wykonawca przekazał – zgodnie z umową - gwarancję bankową do wysokości 8 % swojego wynagrodzenia 
zabezpieczającą naleŜyte i terminowe wykonanie umowy. Nadto zabezpieczeniem wykonania jest takŜe zwrotna 
kaucja tworzona poprzez potrącenia z naleŜności częściowych wypłacanych Wykonawcy. Łączna wysokość 
zabezpieczeń wynosi 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy i jest wyŜsza niŜ wymagana przez bank 
kredytujący w opisanej powyŜej umowie kredytowej. Wykonawca przedstawił równieŜ polisę w ramach umowy 
generalnej ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy. Ponadto umowa przewiduje, Ŝe celem zabezpieczenia 
roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji Wykonawca, po wykonaniu robót, przedstawi gwarancję 
bankową wartości 5 % wynagrodzenia Wykonawcy.  
 
Umowa przewiduje prawo odstąpienia od niej przez kaŜdą ze stron w przypadku raŜącego naruszenia 
obowiązków umownych przez drugą stronę. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego, ten ostatni zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie naleŜne za odebrane roboty i 
dostawy wykonane do dnia odstąpienia od umowy, a nadto karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości 
wynagrodzenia, pomniejszonej o wynagrodzenie naleŜne za roboty i dostawy wykonane do dnia odstąpienia od 
umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, 
ten ostatni zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości wynagrodzenia, 
pomniejszonej o wynagrodzenie naleŜne za odebrane roboty i zachowując prawo do wynagrodzenia za odebrane 
roboty i dostawy wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 
 
W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy odsetki za opóźnienie 
w wysokości ustawowej. Wykonawca jest obowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zaleŜnych od wykonawcy – w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia netto za kaŜdy dzień opóźnienia, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie gwarancji/rękojmi - w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto z tytułu wykonania elementu robót objętego wadą za kaŜdy dzień 
opóźnienia. 

Suma powyŜszych kar umownych nie moŜe jednak przekroczyć 10 % wynagrodzenia za cały przedmiot umowy. 
Zapłata kary nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  
 
Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego realizacja Projektu Developerskiego 3 odbywa się zgodnie z 
załoŜonym przez Emitenta harmonogramem. Do 30 listopada 2009 roku zawarte zostały umowy sprzedaŜy w 
sumie na ponad 50% łącznej powierzchni uŜytkowej budynku, co pozwala na uruchomienie kolejnej transzy 
kredytu udzielonego na podstawie umowy z dnia 22 października 2008 roku (opisana powyŜej) i zapewnienie 
dalszego finansowania projektu. Uwzględniając obecny stan prac Emitent przewiduje zakończenie realizacji 
Projektu Developerskiego 3 w połowie 2010 roku.  

6.1.3.4. Umowy zwi ązane z projektem developerskim realizowanym przy ul . Boche ńskiej w Warszawie 
(Projekt Developerski 4) 

Projekt Developerski 4 to określenie przedsięwzięcia developerskiego realizowanego przez Emitenta na 
nieruchomości połoŜonej w Warszawie, przy ul. Bocheńskiej, a polegającego na realizacji wielorodzinnego 
zespołu mieszkalnego obejmującego 6 budynków czterokondygnacyjnych wraz z parkingiem podziemnym i 
infrastrukturą techniczną.  
 
Emitent rozpoczął realizację tego projektu od zawarcia w dniu 10 lipca 2006 roku przedwstępnej umowy 
sprzedaŜy nieruchomości. Emitent występował przy zawarciu tej umowy jako Kupujący wraz ze spółką Juvenes 
sp. z o.o. w Warszawie. Sprzedającymi było siedem osób fizycznych. Przedmiotem umowy była nieruchomość 
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gruntowa zlokalizowana w Warszawie, przy ul. Bocheńskiej o powierzchni 01.42.48 ha, dla której Sąd Rejonowy 
dla Warszawy-Mokotowa prowadzi KW nr WA2M/00176230/6.  
 
Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaŜy najpóźniej do dnia 9 lipca 2009 pod 
warunkiem, Ŝe: 

a) zostanie wydana przez właściwy organ decyzja o warunkach zabudowy przewidująca moŜliwość 
wybudowania na przedmiotowej nieruchomości budynków mieszkalnych, lub 

b) jeŜeli wejdzie w Ŝycie plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący moŜliwość wybudowania na 
przedmiotowej nieruchomości budynków mieszkalnych. 

Cena sprzedaŜy została ustalona na kwotę 250 EUR (przeliczanych na PLN według średniego kursu NBP 
z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień płatności) za 1 metr kwadratowy gruntu, w przypadku gdy 
plan zagospodarowania przestrzennego lub uzyskana decyzja o warunkach zabudowy będą przewidywały 
moŜliwość wybudowania budynków o powierzchni uŜytkowej mieszkań (PUM) nie wyŜszej niŜ 8.000 m2. 
Kupującemu przysługuje uprawnienie do kupna nieruchomości w dowolnym momencie bez decyzji o warunkach 
zabudowy lub w sytuacji braku planu zagospodarowania za stałą cenę wynoszącą równowartość 250 EUR. Cena 
sprzedaŜy ulegnie zwiększeniu w wypadku, gdy obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego lub 
uzyskana decyzja o warunkach zabudowy będzie przewidywać moŜliwość wybudowania budynków o powierzchni 
uŜytkowej mieszkań (PUM) większej niŜ 8.000 m2. Wówczas cena sprzedaŜy ulegnie zwiększeniu na warunkach 
określonych w umowie, to jest według następującego wzoru:  
Cena [Euro]=250+(25(PUM-8.000)/1000), gdzie PUM (powierzchnia uŜytkowa mieszkań) wyraŜona jest w m2. 
Strony ustaliły, Ŝe jako ostateczna wartość powierzchni uŜytkowej mieszkań (PUM) zostanie przyjęta 
powierzchnia wynikająca z inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej na potrzeby załoŜenia ewidencji lokali i 
wydania zaświadczeń o samodzielności lokali. 
 
Kupujący zobowiązał się przekazywać niezwłocznie Sprzedającym kopie wszelkich istotnych decyzji 
i dokumentów urzędowych dotyczących osiągniętych parametrów zabudowy nieruchomości, a w szczególności 
decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie lokali oraz 
ewidencji lokali. W przypadku uchybienia w tym zobowiązaniu Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedających karę 
umowną w wysokości 1.000.000 (jednego miliona) złotych. Zapłata całej ceny nabycia nastąpi w następujący 
sposób: 

a) w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy Kupujący zapłaci Sprzedającym łącznie 
kwotę stanowiącą równowartość w złotych polskich kwoty 178.100 EUR, to jest 5% ceny sprzedaŜy 
(przeliczanych na PLN według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego 
dzień płatności, ale nie mniej niŜ 3,60 zł za 1 EUR) jako zaliczkę na poczet ceny sprzedaŜy, 

b) przez okres 18 (osiemnastu) miesięcy począwszy od miesiąca stycznia 2007 roku do kaŜdego 10-go 
dnia miesiąca Kupujący będzie płacić Sprzedającym łącznie 50.000 złotych miesięcznie jako zaliczki na 
poczet ceny sprzedaŜy.  

c) przez kolejne 12 (dwanaście) miesięcy (trzeci rok) począwszy od miesiąca lipca 2008 roku do kaŜdego 
10-go dnia miesiąca Kupujący będzie płacił Sprzedającym łącznie 100.000 złotych miesięcznie z czego 
50.000 będzie stanowiło zaliczki na poczet ceny sprzedaŜy, a pozostałe 50.000 powiększać będzie cenę 
sprzedaŜy lub w przypadku nie dojścia do skutku przyrzeczonej umowy sprzedaŜy stanowić będzie karę 
umowną.  

d) pozostała część ceny zostanie zapłacona w dniu zawarcia umowy sprzedaŜy. 

Sprzedający mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zalegania przez Kupującego z płatnością kwoty 
stanowiącej równowartość dwóch rat. W takim przypadku, kwoty wpłacone do momentu odstąpienia od umowy, 
staną się bezzwrotną karą umowną. Do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent dokonał wpłat 
zaliczek w łącznej kwocie 1.872 tys. złotych.  
 
Strony ustaliły, Ŝe ryzyko związane z decyzją o warunkach zabudowy i uchwaleniem planu miejscowego w całości 
obciąŜa Kupującego, co oznacza, Ŝe jeŜeli do dnia 9 lipca 2009 roku nie dojdzie do zawarcia umowy 
przyrzeczonej sprzedaŜy z przyczyn, za które Sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności (równieŜ w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Kupującego lub w sytuacji odmowy wydania lub wydania decyzji o warunkach 
zabudowy dopuszczającej budowę budynków o parametrach ocenionych przez Kupującego jako 
niesatysfakcjonujące, a takŜe w sytuacji nie uchwalenia, bądź uchwalenia niesatysfakcjonującego Kupującego 
planu zagospodarowania przestrzennego), wpłacone zaliczki na poczet ceny sprzedaŜy (do miesiąca, w którym 
Kupujący oświadczy Sprzedającym o niewykonaniu uprawnienia do kupna działki lub do dnia wygaśnięcia 
umowy) stanowić będą karę umowną (odszkodowanie umowne, odstępne), która przysługiwać będzie 
bezzwrotnie Sprzedającym. Do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego wspomniana umowa 
przyrzeczona nie została zawarta. Prowadzone są negocjacje ze Sprzedającymi dotyczące moŜliwości rozliczenia 
transakcji w związku z istotną zmianą sytuacji rynkowej, a takŜe uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania odmiennego od przyjętych pierwotnie załoŜeń (w szczególności ograniczenia moŜliwej 
gęstości oraz wysokości dopuszczalnej zabudowy przedmiotowej nieruchomości). 
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Kupujący zastrzegł sobie prawo przeniesienia praw i obowiązków z przedwstępnej umowy na dowolny podmiot 
bez uprzedniej zgody Sprzedających.  
 
W dniu 19 października 2006 roku Emitent, dla realizacji Projektu Developerskiego 4, powołał spółkę zaleŜną pod 
firmą Realty Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 4 spółka 
komandytowa. Jedynym komplementariuszem w nowoutworzonej spółce jest spółka Realty Management Sp. z 
o.o. KaŜdy z komandytariuszy, w tym takŜe Emitent, odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości 
sumy komandytowej równej 100 tys. zł. Wartość wszystkich wkładów wniesionych do spółki wynosi 4.100 tys. zł, 
z czego na Emitenta przypada do wniesienia kwota 4.000 tys. zł (na dzień zatwierdzenia dokumentu 
rejestracyjnego Emitent wniósł wkład w kwocie 2.670 tys. zł). Komandytariusze spółki nie biorą udziału w stratach 
spółki. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 5 stycznia 2007 roku, pod numerem KRS 
0000271445. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego udział Emitenta w majątku spółki wynosi 
99,56%.  
 
W dniu 29 stycznia 2007 roku Emitent oraz Juvenes sp. z o.o. dokonały przeniesienia na rzecz spółki Realty 
Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 4 spółka komandytowa z siedzibą w 
Warszawie wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej z dnia 10 lipca 2006 roku. Cenę 
za przeniesienie wspomnianych praw i obowiązków ustalono na 770.497,75 zł. Jej zapłata nastąpiła w terminie 
przewidzianym przez umowę, tj. do dnia 5 lutego 2007 roku. NaleŜy wskazać, Ŝe umowa przedwstępna 
sprzedaŜy nieruchomości zawarta w dniu 10 lipca 2006 roku, przewidywała w § 2 ust. 12, Ŝe w przypadku 
przeniesienia praw i obowiązków z przedmiotowej umowy na inny podmiot, określone w umowie zobowiązanie do 
dopłacenia ceny sprzedaŜy nieruchomości po zawarciu umowy przyrzeczonej zostaną poręczone przez Juvenes 
Sp. z o.o. oraz Emitenta, w dniu przeniesienia praw i obowiązków. Postanowienie to wykonano zamieszczając w 
umowie cesji zobowiązanie cedentów do dopłacenia ceny sprzedającym (określonym w umowie przedwstępnej) 
po zawarciu umowy przyrzeczonej, obliczonej w sposób i na warunkach wskazanych w umowie przedwstępnej, w 
przypadku, gdy obowiązek dopłacenia ceny nie zostanie wykonany przez Realty Management sp. z o. o. Projekt 
Developerski 4 sp.k. Nadto umowa cesji zawiera takŜe pełnomocnictwa udzielone przez Juvenes Sp. z o.o. oraz 
Emitenta dla Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k. do: zawarcia umowy przyrzeczonej na 
warunkach opisanych w umowie przedwstępnej oraz do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i 
prawnych (równieŜ we wszelkich postępowaniach administracyjnych) zmierzających do uzyskania decyzji o 
warunkach zabudowy lub wejścia w Ŝycie planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
W dniu 12 maja 2009 roku spółka Realty Management sp. z o.o. zbyła na rzecz spółki Realty 3 Management sp. z 
o.o. ogół praw i obowiązków komplementariusza w spółce Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 
sp. k. W związku z tą umową walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o zmianie firmy spółki na Realty 3 
Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp. k.  

6.1.3.5. Umowy zwi ązane z projektem developerskim realizowanym przy ul . Puławskiej w Warszawie 
(Projekt Developerski 5) 

Projekt Developerski 5, to określenie przedsięwzięcia developerskiego realizowanego przez Emitenta na 
nieruchomości połoŜonej w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa 
prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00161840/7 (Projekt „Plac Unii”, dawniej „Supersam”). Przedsięwzięcie to 
polega na: a) rozbiórce istniejącego na nieruchomości obiektu handlowego, b) budowie obiektu wielofunkcyjnego 
o przeznaczeniu handlowym, biurowym, usługowym i wystawienniczym, c) działalności inwestycyjnej związanej 
ze wspomnianym budynkiem. Realizacja przedsięwzięcia została zapoczątkowana zawarciem w dniu 20 czerwca 
2006 roku przez spółki BB Investment sp. z o.o. (obecnie BB Investment S.A.) oraz spółkę Juvenes sp. z o.o. 
(dalej: Inwestorzy) ze Spółdzielnią SpoŜywców SUPERSAM (dalej: Spółdzielnia) umowy o wspólnym 
przedsięwzięciu (dalej: Umowa Inwestycyjna).  
 
Emitent przystąpił do realizacji Projektu Developerskiego 5 poprzez zawiązaną w dniu 11 stycznia 2007 roku 
spółkę celową: Realty Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 5 Spółka 
komandytowo-akcyjna. ZałoŜycielami tej spółki są: Realty Management Sp. z o.o. (spółka całkowicie zaleŜna od 
Emitenta, jako komplementariusz) oraz pięć osób fizycznych. Celem wskazanym w statucie powołanej spółki jest 
w szczególności realizacja opisanego powyŜej przedsięwzięcia. Spółka została zarejestrowana w dniu 2 lutego 
2007 roku pod numerem KRS 0000273546. 
 
Następnie nowopowstała spółka zawarła w dniu 7 lutego 2007 roku z Inwestorami umowy przejęcia praw i 
obowiązków przysługujących tym spółkom na mocy Umowy Inwestycyjnej. Zgodnie z opisywanymi umowami 
spółka celowa przejęła na siebie zobowiązania między innymi do: 

a) finansowania – w formie poŜyczki – wydatków związanych z budową tymczasowej hali, która w okresie 
do dnia zakończenia Przedsięwzięcia będzie stanowiła dla Spółdzielni alternatywne miejsce handlu, 

b) finansowania – w formie poŜyczek i w wysokości nieprzekraczającej kwoty 500.000 zł miesięcznie – 
kosztów działalności Spółdzielni w okresie do dnia rozpoczęcia aktywności handlowej w hali 
tymczasowej, o której mowa w podpunkcie poprzedzającym, 
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c) pokrywania – w okresie od dnia rozpoczęcia aktywności handlowej w hali tymczasowej, takŜe w formie 
poŜyczek oraz w wysokości nie przekraczającej kwoty 260.000 zł miesięcznie i w łącznej kwocie 
7.800.000 zł – utraconych przez Spółdzielnię dochodów (w związku z przeniesieniem działalności do hali 
tymczasowej). 

Strony umowy określiły wartość wynagrodzenia Inwestorów z tytułu dokonanego przeniesienia ogółu praw i 
obowiązków na łączną kwotę 17.656 tys. zł netto. Wskazana wyŜej kwota wynagrodzenia uwzględnia przede 
wszystkim dotychczasowe wydatki tych podmiotów związane z realizacją tego przedsięwzięcia oraz 
doprowadzenie go do aktualnego etapu, w tym do uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy oraz 
decyzji o rozbiórce istniejącego budynku. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego spółka celowa 
uiściła na rzecz Inwestorów całość wynagrodzenia. Przedmiotowe umowy przejęcia praw i obowiązków 
umoŜliwiły Emitentowi, pośrednio poprzez spółkę celową, udział w realizacji Projektu Developerskiego 5. 
 
W dniu 2 lipca 2007 roku spółka zaleŜna Emitenta powołała, jako jedyny załoŜyciel, spółkę zaleŜną pod firmą 
Nowy Plac Unii Spółka Akcyjna (dalej: NPU) z siedzibą w Warszawie i kapitałem zakładowym w wysokości 
10.000 tys. zł. (na dzień zatwierdzenia dokumentu rejestracyjnego kapitał został opłacony w kwocie 4.000 tys. zł, 
opłacenie pozostałej części ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2009 r.). Spółka została powołana w szczególności w 
celu – wspólnego ze Spółdzielnią – sprawowania kontroli nad prawem wieczystego uŜytkowania nieruchomości, 
na której ma być realizowany Projekt Developerski 5 oraz przeprowadzenia rozliczeń ze Spółdzielnią z tytułu 
realizacji tego projektu.  
 
W dniu 4 września 2007 roku Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. oraz Spółdzielnia 
zawarły umowę, na mocy której strony określiły zasady umorzenia części zadłuŜenia Spółdzielni z tytułu umowy 
poŜyczek udzielanych jej na mocy Umowy Inwestycyjnej. Spółka celowa zwolniła Spółdzielnię z obowiązku spłaty 
zadłuŜenia z tytułu wspomnianych umów poŜyczek w kwocie 5.852.171,63 zł wraz z odsetkami naliczonymi na 
dzień umorzenia. Aneksem do umowy strony postanowiły o dokonaniu umorzenia kolejnej części zadłuŜenia 
Spółdzielni z tytułu udzielonych jej umów poŜyczek. Wartość umorzenia wyniosła 1.922.287 zł wraz z odsetkami 
naliczonymi na dzień umorzenia.  
 
W dniu 5 września 2007 roku pomiędzy spółką NPU a Spółdzielnią została zawarta umowa przeniesienia prawa 
uŜytkowania wieczystego w/w nieruchomości przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie i prawa własności 
posadowionego na niej obiektu. Przedmiotem umowy jest nieruchomość połoŜona w Warszawie przy ul. 
Puławskiej 2, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 33/3 i powierzchni 11.722 m2 oraz działkę ewidencyjną 
o numerze 36/1 i powierzchni 1.031 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę 
wieczystą nr WA2M/00161840/7, a takŜe budynki posadowione na tej nieruchomości o przeznaczeniu handlowo-
produkcyjnym. Prawo uŜytkowania wieczystego w/w nieruchomości zostało ustanowione na okres do 21 kwietnia 
2093 roku. Na mocy umowy NPU nabyła od Spółdzielni SpoŜywców SUPERSAM prawo uŜytkowania 
wieczystego w/w nieruchomości oraz prawo własności posadowionych na niej budynków. Wartość prawa 
uŜytkowania wieczystego w/w nieruchomości strony określiły na kwotę 47.333 tys. zł. Nabycie tych praw nastąpiło 
w zamian za zobowiązanie NPU wobec Spółdzielni do ustanowienia w nowopowstałym obiekcie (będącym 
przedmiotem Projektu Developerskiego 5), na jej rzecz odrębnej własności lokali (z którymi będzie związany 
odpowiedni udział w prawie uŜytkowania wieczystego nieruchomości oraz we współwłasności wszelkich części 
budynku i urządzeń nie słuŜących wyłącznie do uŜytku właścicieli lokali) o powierzchni handlowej netto 
odpowiadającej 10 % całkowitej powierzchni uŜytkowej netto nowo wzniesionego obiektu, nie mniejszej niŜ 5.000 
m2 i standardzie szczegółowo określonym w umowie. W związku z powyŜszym NPU zobowiązała się w ciągu 60 
dni od uzyskania pozwolenia na budowę obiektu zawrzeć umowę przedwstępną, w której zobowiąŜe się do 
ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na Spółdzielnię. Ustanowienie odrębnej 
własności lokali i przeniesienie tego prawa na rzecz Spółdzielni nastąpi nie później niŜ w terminie 30 miesięcy od 
dnia podpisania umowy przedwstępnej. Do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego wspomniana umowa 
przedwstępna nie została zawarta. 
 
W tym samym dniu Spółdzielnia nabyła od Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. 
8.000.000 akcji imiennych zwykłych serii A spółki NPU o wartości nominalnej 1 zł kaŜda za łączną kwotę 
8.000.000 zł. Zapłata za nabywane akcje nastąpi w terminie 60 dni od zaistnienia ostatniej z dwóch okoliczności: 
(1) uzyskania ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na uŜytkowanie Budynku i (2) ustanowienia prawa 
własności lokali, o których mowa wyŜej i przeniesienia ich na rzecz Spółdzielni wraz z odpowiednim udziałem w 
prawie wieczystego uŜytkowania oraz współwłasności części wspólnych. Jednocześnie Spółdzielnia zobowiązała 
się, iŜ w opisanym powyŜej terminie sprzeda na rzecz Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 
S.K.A. 8.000.000 akcji imiennych zwykłych serii A, za cenę równą cenie nabycia tych akcji.  
 
Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego spółka celowa Emitenta Realty Management sp. z o.o. 
Projekt Developerski 5 S.K.A. posiada 2.000.000 akcji zwykłych, imiennych NPU o łącznej wartości nominalnej 
2.000 tys. zł, które dają jej 20 % udział w kapitale zakładowym tej spółki i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów 
na jej walnym zgromadzeniu. Ponadto zapisy statutu NPU zawierają postanowienia mające chronić interes 
Emitenta jako akcjonariusza spółki. Statut zakłada prawo pierwokupu akcji przez pozostałych akcjonariuszy (nie 
dokonujących sprzedaŜy), a takŜe stanowi, Ŝe uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są jednomyślnie w 
obecności wszystkich akcjonariuszy spółki. Rozszerzono jednocześnie, w porównaniu z regulacjami Kodeksu 
spółek handlowych, zakres czynności, dla których dokonania wymagana jest zgoda walnego zgromadzenia. 
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Zgodnie z postanowieniami Statutu, obecnie Projekt Developerski 5 powołuje dwóch spośród sześciu członków 
Rady Nadzorczej oraz jednego spośród trzech członków Zarządu. Zarówno uchwały Rady Nadzorczej jak i 
Zarządu wymagają jednomyślności. Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej za prowadzenie Projektu 
Developerskiego 5, w szczególności za całość podejmowanych w związku z nim działań operacyjnych 
odpowiedzialna jest spółka PD5.  
 
W dniu 29 sierpnia 2007 roku spółka zaleŜna Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. 
zawarła z Autorską Pracownią Architektury Kuryłowicz & Associates sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: 
APAKA) umowę o prace projektowe. Na mocy umowy APAKA zobowiązała się do: 

a) wykonania kompletnego projektu architektoniczno–budowlanego zespołu biurowo-handlowo-
usługowego, który ma powstać w ramach Projektu Developerskiego 5, o powierzchni całkowitej ok. 106 
tys. m2 i łącznej powierzchni netto około 97 tys. m2  

b) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją obiektu wskazanego powyŜej w oparciu o wykonaną 
dokumentację projektową. 

W załączniku do umowy określono szczegółowy zakres prac. W związku z trwającymi finalnymi analizami 
dotyczącymi standardu technicznego i kosztu realizacji inwestycji oraz rozwaŜanym, ze względu na znaczne 
obniŜenie marŜ wykonawców, powierzeniem realizacji budynku generalnemu wykonawcy w systemie 
design&bulid zawieszono sporządzenie finalnej dokumentacji wykonawczej budynku. Podjęcie prac projektowych 
na zlecenie spółki celowej lub wyłonionego wykonawcy nastąpi równolegle z wykonywaniem prac 
infrastrukturalnych w oparciu o odrębną i gotową do realizacji dokumentację. Początek tych prac przewidywany 
jest na drugi kwartał 2010 r. 
 
Strony uzgodniły wstępnie wynagrodzenie APAKA za wykonanie zleconych prac jako równe iloczynowi 
powierzchni netto budynku (w m2) i kwoty 170 zł, tj. 16.490 tys. zł (przy załoŜeniu, Ŝe powierzchnia netto obiektu 
wyniesie 97 tys. m2. Wynagrodzenie będzie płatne wg przyjętego harmonogramu, w miarę postępów w wykonaniu 
umowy. PowyŜsze wynagrodzenie nie obejmuje prac dodatkowych, które będą opłacane po określeniu zakresu i 
charakteru tych prac przez Strony. 
 
APAKA ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia spółki celowej Emitenta w zapłacie 
wynagrodzenia przekraczającego 60 dni, a takŜe w przypadku: 

a) zwłoki w realizacji przez spółkę celową Emitenta obowiązków wynikających z umowy, 

b) uchylania się od zaopiniowania poszczególnych części prac projektowych bądź od podjęcia określonych 
decyzji, co skutkować będzie znacznym utrudnieniem w dalszym wykonywaniu umowy, 

c) raŜącego naruszania ustaleń umowy, skutkującego naraŜeniem APAKA na niewykonanie lub 
nienaleŜyte wykonanie zobowiązania. 

i jednocześnie gdy powyŜszy stan trwa pomimo pisemnego wezwania APAKA do usunięcia nieprawidłowości i 
bezskutecznego upływu 14 dni.  
 
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje APAKA takŜe wówczas, gdy spółka celowa zawiesi bądź przerwie 
wykonanie prac na okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy z przyczyn innych niŜ siła wyŜsza i nie będących zawinionymi 
przez APAKA. 
 
Prawo odstąpienia od umowy przysługuje takŜe spółce celowej Emitenta, w przypadku, gdy APAKA: 

a) popadnie w opóźnienie w realizacji umowy przekraczające 60 dni, 

b) uchyla się od usunięcia bez wynagrodzenia wad projektu lub dokumentów przetargowych, 

c) uchyla się od pełnienia nadzoru autorskiego 

d) w raŜący sposób narusza ustalenia umowy naraŜając w ten sposób spółkę celową Emitenta na szkodę 

Odstąpienie moŜe nastąpić, jeśli APAKA uchyla się od usunięcia naruszeń przez okres dłuŜszy niŜ 14 dni i po 
uprzednim pisemnym zawiadomieniu do usunięcia naruszeń. 
 
JeŜeli spółka celowa Emitenta będzie winna odstąpienia APAKA od umowy, wówczas zobowiązana będzie do 
zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia za pracę, od wykonania których odstąpiono. JeŜeli 
stroną winną odstąpienia od umowy będzie APAKA, wówczas przekaŜe ona spółce celowej Emitenta prawa 
autorskie do projektu oraz zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia za pracę, od wykonania 
których odstąpiono. 
 
W dniu 15 marca 2008 r. została uruchomiona działalność handlowa Spółdzielni w hali zastępczego handlu, której 
koszty w łącznej kwocie 10.608 tys. zł zostały sfinansowane przez Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 5 S.K.A. zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej. Jednocześnie w dniu 15 marca 2008 r. 
spółka zakończyła pokrywanie – w formie poŜyczek - kosztów działalności Spółdzielni w miesięcznej kwocie 500 
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tys. zł i rozpoczęła, zgodnie z Umową Inwestycyjną, finansowanie Spółdzielni w wysokości 260 tys. zł 
miesięcznie. 
 
W dniu 11 maja 2009 roku spółka Realty Management sp. z o.o. zawarła ze spółką Realty 3 Management sp. z 
o.o. umowę przeniesienia ogółu praw i obowiązków komplementariusza, na mocy której Realty 3 Management 
sp. z o.o. wstąpiła w prawa i obowiązki komplementariusza w spółce celowej. Jednocześnie 12 maja 2009 roku 
dokonano zmiany statutu spółki celowej uwzględniającej zmianę komplementariusza i odpowiednia zmianę firmy 
spółki. 
 
Na przełomie 2008/2009 roku Emitent rozpoczął negocjacje z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi 
współudziałem w Projekcie Developerskim 5. Wynikiem tych negocjacji było podpisanie przez Emitenta w dniu 12 
marca 2009 roku ze spółką KARMAR S.A. z siedzibą w Warszawie naleŜącą do grupy kapitałowej BOUYGUES 
BATIMENT INTERNATIONAL listu intencyjnego, a w dniu 9 lipca 2009 roku zawarcie przez Realty Management 
sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. ze spółką Liebrecht & WooD Polska sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie 
(jako Inwestorem) oraz L&W Investment Fund Ltd. z siedzibą w Nikozji (dalej: L&W IF) przedwstępnej umowy 
inwestycyjnej (Preliminary Investment Agreement) dotyczącej terminów i warunków, na jakich Inwestor oraz L&W 
IF zamierzają w przyszłości zawrzeć ze spółką celową umowę inwestycyjną (dalej: Investment Agreement), która 
regulować będzie wspólną realizację przez strony Projektu Developerskiego 5.  
We wspomnianej powyŜej umowie strony uzgodniły m.in.: 

a) przebieg procesu due diligence Projektu Developerskiego 5 – postanowiono, Ŝe w okresie od 1 sierpnia 
2009 roku do 1 listopada 2009 roku Inwestor przeprowadzi badanie stanu technicznego, podatkowego, 
prawnego i finansowego Projektu Developerskiego 5. Badanie to zakończyło się w terminie, a w jego 
wyniku nie stwierdzono powaŜnych uchybień, które mogłyby wpłynąć negatywnie na realizację 
inwestycji. Niemniej w toku badania stwierdzono istnienie pewnych okoliczności, które w ocenie stron 
powinny zostać ostatecznie wyjaśnione, zanim dojdzie do zawarcia Investment Agreement. Z tego teŜ 
powodu, jednocześnie z zakończeniem badania, strony zawarły aneks do Preliminary Investment 
Agrement. Treść tego aneksu została opisana szczegółowo poniŜej.  

b) podstawowe załoŜenia Investment Agreement – w tym zakresie strony uzgodniły m.in., Ŝe: 

i. NPU stanie się spółką celową przeznaczoną do realizacji Projektu Developerskiego 5, 

ii. pomiędzy Spółdzielnią Supersam a Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. 
dojdzie do zawarcia nowej umowy, w której strony uzgodnią m.in. podwyŜszenie kapitału w NPU 
oraz odpowiednią zmianę umów z 5 września 2007 roku, a takŜe w której określone zostaną 
szczegółowe zobowiązania Spółdzielni Supersam w stosunku do lokali, których odrębna własność 
zostanie ustanowiona na jej rzecz zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 5 września 2007 
roku.  

c) udział stron oraz NPU w kosztach Projektu Developerskiego 5, które zostały poniesione lub teŜ zostaną 
poniesione w przyszłości przez Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. W tym 
zakresie uzgodniono, Ŝe NPU będzie ponosiła te koszty przede wszystkim na podstawie odrębnej 
umowy (Service Agreement), jaką zawrą pomiędzy sobą NPU i Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 5 S.K.A. W tym zakresie strony przewidziały, Ŝe koszty te częściowo pokrywane będą 
takŜe poprzez poŜyczki udzielane Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. przez 
L&W IF.  

d) cesję na NPU wszelkich umów zawartych pomiędzy Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 
5 S.K.A. a Spółdzielnią Supersam. Dotyczy to takŜe umów poŜyczek udzielonych Spółdzielni. Cesja 
umów poŜyczek ma się dokonać w drodze odrębnej umowy (Loan Assignment Agreement). Strony 
uzgodniły, Ŝe cesja wierzytelności wynikających z tych poŜyczek dokona się za cenę równą wartości 
nominalnej poŜyczek. PoŜyczki te mają zostać następnie umorzone po zakończeniu Procesu 
Zwiększania ZaangaŜowania (por. poniŜej).  

e) moŜliwość przekształcenia NPU w spółkę komandytowo-akcyjną 

f) szczegóły Procesu Zwiększania ZaangaŜowania – rozumianego jako procesu podwyŜszania kapitału 
zakładowego NPU i jednoczesnego zwiększania kapitałowego zaangaŜowania L&W IF w tę spółkę. 
Proces ten ma przebiegać w czterech etapach: 

i. Etap Pierwszy - ma się rozpocząć bezpośrednio po zawarciu Investment Agreement i 
zakończyć nie później niŜ 1 marca 2010 roku. Ma on polegać m.in. na odpowiedniej zmianie 
postanowień statutu NPU oraz na podwyŜszeniu jej kapitału zakładowego do kwoty 83.400 tys. zł. 
Strony uzgodniły takŜe sposób wnoszenia wkładów na podwyŜszony kapitał zakładowy. ZałoŜyły 
takŜe zawarcie odpowiedniej umowy pomiędzy akcjonariuszami NPU, która określi m.in. zmiany 
w składzie zarządu i rady nadzorczej. Rezultatem pierwszego etapu ma być ustanowienie 
zaangaŜowania poszczególnych akcjonariuszy w kapitale zakładowym NPU na poziomie dającym 
L&W IF mniej niŜ 5 %  
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ii. Etap Drugi - powinien się zakończyć najpóźniej 1 kwietnia 2010 roku. Etap ten 
polegać będzie m.in. na nabyciu przez L&W IF od Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 5 S.K.A. części akcji NPU. W rezultacie etapu drugiego udział L&W IF w kapitale 
zakładowym NPU wzrosnąć ma ok. trzykrotnie.  

iii. Etap Trzeci - powinien się rozpocząć w ciągu czterech tygodni od uzyskania 
finansowania Projektu Developerskiego 5 za pomocą kredytu bankowego. Etap ten ma polegać 
na podwyŜszeniu kapitału zakładowego NPU do takiego poziomu, jaki będzie niezbędny do 
sfinansowania wkładu własnego przedsięwzięcia i uruchomienia finansowania z kredytu 
bankowego. Wszystkie akcje w tak podwyŜszonym kapitale zakładowym ma objąć L&W IF. 
PodwyŜszenie ma doprowadzić do zwiększenia zaangaŜowania L&W IF w kapitale zakładowym 
NPU do odpowiedniego poziomu uzaleŜnionego od wymaganego przez bank finansowania 
własnego. 

iv. Etap Czwarty - powinien obejmować albo zwolnienie NPU przez Spółdzielnię 
Supersam z obowiązku ustanowienia na rzecz Spółdzielni odrębnej własności lokali w zamian za 
ustanowienie na jej rzecz długoterminowej, odnawialnej, zawartej na warunkach rynkowych 
umowy najmu tych lokali albo ustanowienie własności tych lokali na rzecz Spółdzielni. 
Jednocześnie z powyŜszymi zdarzeniami Spółdzielnia dokona zbycia akcji NPU na rzecz Realty 
Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. i L&W IF.  

Strony uzgodniły, Ŝe wszelkie postanowienia dotyczące umowy inwestycyjnej i procesu zwiększania 
zaangaŜowania L&W IF w NPU mają charakter wstępnych uzgodnień i mogą być odpowiednio modyfikowane w 
celu wypracowania lepszych rozwiązań, w tym rozwiązań będących w większym stopniu do zaakceptowania 
przez Spółdzielnię Supersam. Strony uzgodniły, Ŝe środki na realizację Projektu Developerskiego 5 w części 
która nie będzie mogła być sfinansowana ze środków własnych NPU, winny być pozyskane na drodze kredytu 
bankowego do dnia 1 września 2010 roku. Podkreślono takŜe, Ŝe intencją stron jest: 

a) jak najszybsze zrealizowanie Projektu Developerskiego 5, 

b) wynajęcie powierzchni wzniesionych obiektów w jak najszerszym zakresie, 

c) sprzedaŜ Projektu Developerskiego 5 w ciągu 3 lat od zakończenia realizacji projektu i wynajmu 
powierzchni. 

W umowie zastrzeŜono, Ŝe L&W IF dokona zwiększenia swojego zaangaŜowania w NPU w zakresie wynikającym 
z Etapu Trzeciego, jeśli spełnione zostaną określone warunki: 

a) dojdzie do uzyskania finansowania projektu z kredytu bankowego na odpowiednim poziomie, 

b) Etap Pierwszy i Drugi zakończą się w przewidzianych wyŜej terminach.  

Ponadto strony przewidziały finansowanie niektórych kosztów Projektu Developerskiego 5 w drodze poŜyczek 
udzielanych przez L&W IF Spółkom Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. oraz NPU. 
Chodzi tu głównie o bieŜące koszty związane z projektem oraz koszty wynikające z poŜyczek udzielanych 
Spółdzielni Supersam na mocy Umowy Inwestycyjnej. Strony postanowiły, Ŝe L&W IF udzielać będzie poŜyczek w 
dwóch etapach. W pierwszym poŜyczki będą udzielane na pokrycie kosztów powstałych w okresie od 1 czerwca 
2009 roku do zakończenia Etapu Pierwszego. W drugim etapie poŜyczki będą udzielane, pod warunkiem, Ŝe 
strony nie uzyskają finansowania bankowego do dnia 1 września 2010 roku i jednocześnie będą pozostawały 
związane Investment Agreement. PoŜyczki udzielane w drugim etapie słuŜyć będą pokryciu kosztów powstałych 
w okresie od 1 września 2010 roku do dnia uzyskania finansowania bankowego albo wypowiedzenia Investment 
Agreement. PoŜyczki (zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie) będą udzielane co miesiąc i będą 
oprocentowane w wysokości 10 % p.a. w skali roku. PoŜyczki udzielane w pierwszym etapie będą zabezpieczone 
zastawem rejestrowym na połowie akcji posiadanych przez Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 
S.K.A. w NPU. Strony przewidziały takŜe szczegółowe zasady zwrotu poŜyczek.  
 
Ponadto strony przewidziały takŜe zwiększenie zaangaŜowania Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 5 S.K.A. w NPU w przypadku, gdy opóźniać będzie się uzyskanie kredytu bankowego 
przeznaczonego na finansowanie projektu. W takim przypadku Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 5 S.K.A będzie zobowiązana do zwiększenia swojego zaangaŜowania kapitałowego w NPU poprzez 
objęcie nowych akcji w podwyŜszonym kapitale zakładowym NPU. 
 
Strony określiły ponadto przypadki, w których kaŜda ze stron obowiązana będzie do zapłaty drugiej stronie kar 
umownych (compensation). Strony zastrzegły w szczególności, Ŝe jeśli Investment Agreement nie zostanie 
podpisana do dnia 1 grudnia 2009 roku albo teŜ nie zostanie zakończony Etap Pierwszy albo Etap Drugi z 
powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 
S.K.A., wówczas spółka ta będzie obowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości równej wartości poŜyczek 
udzielonych jej przez L&W IF. 
 
Strony przewidziały moŜliwość wypowiedzenia Investment Agreement bądź Ŝądania jej renegocjacji : 

a) przez kaŜdą ze stron w sytuacji, gdy Etap 1 lub Etap 2 nie zakończą się w terminach, 
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b) przez L&W IF jeśli do dnia 1 września 2010 roku nie zostanie pozyskane finansowanie bankowe dla 
Projektu Developerskiego 5, 

c) przez kaŜdą ze stron, jeśli finansowanie bankowe nie zostanie pozyskane w ciągu kolejnych 12 miesięcy 
licząc od 1 września 2010 roku, 

Strony postanowiły ponadto, Ŝe akcjonariusze NPU zawrą umowę, w której uregulują sposób zarządzania NPU, 
zaś NPU zawrze z Inwestorem umowę o współpracy dotyczącą realizacji Projektu Developerskiego 5. Strony 
zobowiązały się takŜe opracować projekt biznes planu dla Projektu Developerskiego 5. Strony uzgodniły takŜe, Ŝe 
Emitent zawrze z L&W IF warunkową umowę nabycia akcji, w której zobowiąŜe się, Ŝe nabędzie od L&W IF akcje 
NPU, jeśli wspólne przedsięwzięcie stron nie dojdzie do skutku, a Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 5 S.K.A nie dokona odkupu tych akcji zgodnie ze swoim zobowiązaniem.  
 
Strony przyjmując PLN jako walutę, w której następować będą rozliczenia zobowiązań wskazanych w umowie 
przewidziały jednocześnie, Ŝe wszelkie straty bądź korzyści wynikające dla L&W IF z przeliczenia jej zobowiązań 
z waluty EURO na PLN zostaną przez strony wzajemnie rozliczone w ten sposób, Ŝe Realty Management sp. z 
o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. zobowiązała się częściowo pokryć ewentualne straty L&W IF wynikające z 
tego przeliczenia, ale jednocześnie uzyskała prawo do partycypowania w zysku L&W IF uzyskanego z tego tytułu. 
Zobowiązanie Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. do częściowego pokrycia strat ma 
zostać zabezpieczone zastawem rejestrowym na połowie naleŜących do tej spółki akcji NPU. 
 
Jednocześnie z zakończeniem prowadzonego przez Inwestora badania due diligence Projektu Developerskiego 
5, strony Preliminary Investment Agreement zawarły aneks do tej umowy, w którym potwierdziły swą gotowość do 
zawarcia Investment Agrement, niemniej z uwagi na pewne wątpliwości ujawnione w toku badania zmieniły 
ostateczny termin jej zawarcia (z 1 grudnia 2009 roku na 1 marca 2010 roku). Stosownie do zmiany tego terminu 
zostały takŜe zmienione niektóre postanowienia ściśle z tym terminem związane. Strony stwierdziły takŜe, Ŝe 
zawarcie umowy powinno być poprzedzone wykonaniem określonych czynności słuŜących ostatecznemu 
wyjaśnieniu wątpliwości wynikających z badania due diligence. Do czynności tych naleŜy przede wszystkim: 
dokonanie stosownych zmian niektórych, zdezaktualizowanych postanowień umów dotyczących Projektu 
Developerskiego 5 oraz otrzymanie stosownych poświadczeń bądź zezwoleń administracyjnych (np. na 
dokonanie wycięcia drzew znajdujących się na nieruchomości, na której projekt ma być realizowany). Nadto 
strony zgodziły się uzaleŜnić zawarcie Investment Agrement od pewnych dodatkowych warunków. Wśród nich 
wskazano przede wszystkim zobowiązanie się Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. do 
udzielenia L&W IF stosownych gwarancji wypłaty odszkodowania (nie przekraczającego jednak 13.000 tys. zł) w 
przypadku naruszenia przez tę spółkę decyzji środowiskowych dotyczących projektu. 
 
Dla inwestycji uzyskano juŜ prawomocne pozwolenie na budowę. W terminie przewidzianym w Preliminary 
Investment Agreement zakończył się procesu due diligence prowadzony przez Inwestora oraz L&W IF. Wynik 
tego badania nie wskazał na istnienie uchybień, które stanowiłyby przeszkodę dla udziału Inwestora oraz L&W IF 
w realizacji projektu. Obecnie Emitent oraz spółka celowa podejmują czynności przewidziane w opisanym 
powyŜej aneksie, a mające poprzedzić bezpośrednio zawarcie Investment Agrement. Po wykonaniu tych 
czynności, w terminie do 1 marca 2010 roku, powinno nastąpić podpisanie ostatecznej umowy inwestycyjnej. 
Jednocześnie realizowane będzie przekształcanie projektu zgodnie z załoŜeniami przyjętymi przez strony, a takŜe 
poszukiwanie finansowania bankowego w nowej strukturze podwyŜszonego wkładu własnego. Emitent zakłada, 
Ŝe budowa kompleksu biurowo-handlowego w ramach Projektu Developerskiego 5 rozpocznie się w połowie 2010 
roku i potrwa około 2,5 roku.  

6.1.3.6. Umowy zwi ązane z projektem developerskim realizowanym przy ul . Ząbkowskiej w Warszawie 
(Projekt Developerski 6) 

Projekt Developerski 6 to określenie przedsięwzięcia developerskiego realizowanego przez Emitenta na 
nieruchomościach połoŜonych w Warszawie, przy ul. Ząbkowskiej/Białostockiej/Markowskiej, a polegającego na 
wzniesieniu wielofunkcyjnego kompleksu składającego się z wyremontowanych zabytkowych budynków dawnej 
Wytwórni Wódek Koneser oraz nowo wybudowanych obiektów nawiązujących architekturą do historycznej 
zabudowy. Kompleks obejmować będzie: a) budynki mieszkalne (w tym lofty), b) powierzchnie biurowe, c) 
powierzchnie handlowe i usługowe, d) powierzchnie przeznaczone na działalność kulturalną.  
 
Przedsięwzięcie to zapoczątkowane zostało udziałem Emitenta w pisemnym przetargu nieograniczonym 
organizowanym przez Zarządcę komisarycznego Przedsiębiorstwa Państwowego Warszawska Wytwórnia Wódek 
„Koneser” (PP WWW Koneser) z siedzibą w Warszawie na nabycie prawa uŜytkowania wieczystego 
następujących nieruchomości: 

a) nieruchomości połoŜonej w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 27/31, stanowiąca działkę oznaczoną 
numerem ewidencyjnym 19/4 o powierzchni 34.650 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy 
Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00166827/2.  

b) nieruchomości połoŜonej w Warszawie przy ul. Białostockiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem 
ewidencyjnym 19/3 o powierzchni 6.635 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX 
Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00414667/6.  
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c) nieruchomości połoŜonej w Warszawie przy ul. Markowskiej, składająca się z dwóch działek 
wyodrębnionych geodezyjnie oznaczonych numerami ewidencyjnymi 16 o powierzchni 5.017 m2 i 18 o 
powierzchni 1.696 m2, o łącznej powierzchni 6.713 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy 
Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA3M/00140502/0.  

W dniu 19 grudnia 2006 roku komisja przetargowa powołana przez organizatora przetargu dokonała wyboru 
oferty złoŜonej przez Emitenta. W złoŜonej ofercie Emitent zobowiązał się do nabycia prawa uŜytkowania 
wieczystego wspomnianych powyŜej nieruchomości za łączną cenę 60.500 tys. zł. Zgodnie z Regulaminem 
Przetargu, składana oferta kupna miała zawierać między innymi zobowiązanie oferenta do ustanowienia na rzecz 
PP WWW Koneser lub jego następcy prawnego uŜytkowania lub zawarcia z nim umowy dzierŜawy na czas 
nieokreślony powierzchni biurowej i usługowej w trzech budynkach przeznaczonych do prowadzenia przez PP 
WWW Koneser lub jego następcę działalności gospodarczej. RównieŜ oferta złoŜona przez Emitenta zakłada 
odpłatne przekazanie części budynków w uŜytkowanie lub dzierŜawę PP WWW Koneser na okres 3 lat. 
 
Wybór oferty Emitenta, zobowiązywał PP WWW Koneser oraz Emitenta do niezwłocznego przygotowania umowy 
przedwstępnej sprzedaŜy prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości będących przedmiotem przetargu. 
Umowa ta została zawarta w dniu 1 lutego 2007 roku w Warszawie, pomiędzy Emitentem (jako Kupującym), a PP 
WWW Koneser (jako Sprzedającym). Zawarcie umowy przyrzeczonej strony uzaleŜniły m. in. od uzyskania zgody 
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wydanej na podstawie art. 5a ust 1 oraz art. 5b Ustawy z dnia 8 
sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Kupujący zobowiązał 
się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaŜy w/w nieruchomości na pisemne Ŝądanie Sprzedającego w terminie 
15 dni od przedstawienia mu wymaganej zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa i po uprzednim 
spełnieniu warunków zawarcia umowy. W dniu 12 kwietnia 2007 roku Sprzedający przedstawił Emitentowi 
wymaganą zgodę właściwego ministra na zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaŜy oraz wezwał go do zawarcia 
umowy przyrzeczonej.  
 
Dla realizacji tego projektu Emitent powołał 27 stycznia 2007 roku spółkę celową pod firmą Realty Management 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 Spółka komandytowo-akcyjna. ZałoŜycielami 
spółki obok Emitenta jest takŜe spółka Realty Management Sp. z o.o. (będąca komplementariuszem) oraz trzy 
osoby fizyczne, jako akcjonariusze. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent posiada 99,75 
%-owy udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
spółki celowej.  
 
W dniu 27 kwietnia 2007 roku pomiędzy Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 S.K.A. (jako 
Kupującym) a Emitentem (jako Sprzedającym) zawarta została przedwstępna umowa sprzedaŜy, na mocy której 
Emitent zobowiązał się do sprzedaŜy swej spółce celowej prawa uŜytkowania wieczystego w/w nieruchomości 
wraz z prawem własności połoŜonych na tych działkach budynków i urządzeń, zaś Kupujący zobowiązał się te 
prawa nabyć za cenę 62.000 tys. zł, przy czym Kupujący w terminie określonym rzez strony zapłacił tytułem 
zaliczki na poczet ceny kwotę 30.000 tys. zł. Strony zastrzegły, Ŝe zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaŜy 
nastąpi po uprzednim spełnieniu się m.in. następujących warunków: a) podpisania przez Emitenta przyrzeczonej 
umowy sprzedaŜy nieruchomości z PP WWW Koneser, b) uzyskania przez Emitenta prawomocnych wpisów 
prawa uŜytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i urządzeń w księgach wieczystych 
prowadzonych dla nieruchomości, których dotyczy Projekt Developerski 6, c) wykreślenia z tychŜe ksiąg hipotek 
oraz wzmianek o wnioskach bądź przedłoŜenia Kupującemu oświadczeń wierzycieli hipotecznych o wyraŜeniu 
zgody na ich wykreślenie.  
 
W dniu 4 maja 2007 roku Emitent oraz PP WWW Koneser, w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaŜy z 1 
lutego 2007 roku zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaŜy, na mocy której PP WWW Koneser sprzedała 
Emitentowi prawo uŜytkowania wieczystego opisanych powyŜej nieruchomości zlokalizowanych przy ul. 
Ząbkowskiej/Białostockiej/Markowskiej w Warszawie o łącznym obszarze 47.998 m2 oraz prawo własności 
połoŜonych na tych nieruchomościach gruntowych budynków, budowli i innych urządzeń, szczegółowo opisanych 
w załączniku do umowy. SprzedaŜ nastąpiła za cenę wskazaną w ofercie oraz umowie przedwstępnej, tj. za 
60.500 tys. zł. Cena sprzedaŜy została przez Emitenta w całości uiszczona zgodnie z postanowieniami umowy i w 
pierwszej kolejności posłuŜyła zaspokojeniu wierzycieli hipotecznych i publicznoprawnych Sprzedającego. 
Jednocześnie strony zawarły umowę dzierŜawy, na mocy której Sprzedający korzystać będzie z części 
sprzedanych Emitentowi nieruchomości.  
 
W dniu 4 października 2007 roku Emitent, w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaŜy z dnia 27 kwietnia 2007 
roku zawarł ze spółką celową Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 S.K.A. (jako Kupującym) 
przyrzeczoną umowę sprzedaŜy nieruchomości związanych z Projektem Developerskim 6. Umowa została 
zawarta pomimo nieziszczenia się w jej dacie wszystkich warunków zastrzeŜonych w przedwstępnej umowie 
sprzedaŜy, na co strony wyraziły zgodę. Na mocy umowy Emitent sprzedał na rzecz spółki celowej prawo 
uŜytkowania wieczystego opisanych powyŜej nieruchomości zlokalizowanych przy ul. 
Ząbkowskiej/Białostockiej/Markowskiej w Warszawie o łącznym obszarze 47.998 m2 oraz prawo własności 
połoŜonych na tych nieruchomościach gruntowych budynków, budowli i innych urządzeń. SprzedaŜ nastąpiła za 
cenę 62.000 tys. zł, przy czym część tej kwoty w wysokości 30.000 tys. zł Kupujący uiścił tytułem zaliczki przed 
zawarciem umowy. Strony uzgodniły, Ŝe zapłata reszty ceny nastąpi z uwzględnieniem postanowień umowy 
kredytu, jaki Kupujący uzyska celem zapłaty ceny. 
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W dniu 5 października 2007 roku spółka celowa Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 S.K.A. 
(jako Kredytobiorca) zawarł z bankiem BPH S.A. („Bank”) z siedzibą w Krakowie umowę kredytu, na mocy której 
Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu w łącznej kwocie 35.840 tys. zł. Postanowiono przy tym, Ŝe kredyt zostanie 
udzielony w dwóch transzach: A (w kwocie nie przekraczającej 32.000 tys. zł, B (w kwocie nie przekraczającej 
3.840 tys. zł). Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na zapłatę ceny sprzedaŜy z tytułu opisanej powyŜej 
umowy sprzedaŜy nieruchomości oraz z przeznaczeniem na prowizje i odsetki na rzecz Banku. Stopa 
oprocentowania Kredytu jest określana przez Bank w kaŜdym okresie odsetkowym, jako stopa w stosunku 
rocznym będąca sumą stałej marŜy banku oraz stopy WIBOR ustalanej dla danego okresu odsetkowego. Umowa 
przewiduje takŜe odsetki za opóźnienie. Jeśli Kredytobiorca opóźni się z płatnością jakiejkolwiek kwoty (innej niŜ 
odsetki), będzie zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległej kwoty wg stopy oprocentowania wynoszącej 1,5 
stopy odsetek ustawowych. Kredytobiorcę obciąŜa takŜe prowizja w wysokości 0,30 % kwoty kredytu. Opóźnienie 
w płatności odsetek skutkuje zobowiązaniem do zapłaty odsetek za opóźnienie obliczonych wg w/w stopy od całej 
kwoty, od której naliczane były odsetki niezapłacone w terminie. Kredyt został zabezpieczony m.in. w następujący 
sposób: 

a) Łączną hipoteką kaucyjną do kwoty 71.680 zł ustanowioną na w/w nieruchomościach, wpisaną na 
pierwszym miejscu, a w przypadku nieruchomości objętych KW nr WA3M/00414667/6 i 
WA3M/00166827/2 na drugim miejscu do czasu wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz Skarbu 
Państwa, 

b) Zastawem rejestrowym na rachunkach bankowych Kredytobiorcy, 

c) Blokadą rachunku bankowego Kredytobiorcy, 

d) Udzieleniem pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bankowych, 

e) Udzieleniem pełnomocnictwem do zbycia nieruchomości, w przypadku gdy Kredytobiorca nie spłaci 
kredytu, 

f) Umową przelewu wierzytelności z umów najmu lub dzierŜawy związanych z nieruchomościami, 

g) Oświadczeniem o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 Prawa Bankowego. 

Bank moŜe Ŝądać od Kredytobiorcy dalszych zabezpieczeń, w przypadku istotnego pogorszenia się sytuacji 
finansowej Kredytobiorcy, jak równieŜ w określonych w umowie przypadkach jej naruszenia. Naruszenie umowy 
kredytu przez Kredytobiorcę upowaŜnia ponadto Bank do wypowiedzenia tej umowy i zaŜądania przedterminowej 
spłaty kredytu. Dzień ostatecznej spłaty kredytu określono na 30 czerwca 2009 roku. W dniu 30 czerwca 2009 
roku Kredytobiorca zawarł z Bankiem aneks do opisanej powyŜej umowy kredytu, na mocy którego zmieniono 
termin ostatecznej spłaty kredytu z dnia 30 czerwca 2009 roku na 30 czerwca 2010 roku. Ponadto zwiększono 
marŜę banku z tytułu udzielonego kredytu. Z tytułu zmiany terminu ostatecznej spłaty kredytu bank pobrał 
jednorazową prowizję oraz prowizję od aneksu w wysokości 10.000 zł.  
Projekt Developerski 6 jest obecnie na etapie kompletowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 
pierwszego etapu inwestycji. Uzyskano juŜ zgodę konserwatora zabytków na prowadzenie prac w budynku 
zabytkowym. Na terenie inwestycji na ukończeniu są prace rozbiórkowe budynków i budowli nie będących pod 
ochroną konserwatorską. 

6.1.3.7. Emitent nie realizuje przedsi ęwzięcia developerskiego, które byłoby oznaczone jako Pro jekt 
Developerski 7. 

Projekt Developerski 7 miał być przez Emitenta realizowany na nieruchomości połoŜonej w Warszawie w 
dzielnicy Bemowo. Emitent, w celu rozpoczęcia realizacji tego projektu, zawarł w 2007 roku określone warunkowe 
umowy przedwstępne, które jednak nie doszły do skutku, z uwagi na niespełnienie się warunków wskazanych w 
tych umowach. Emitent odstąpił od realizacji przedsięwzięcia ze względu na napotkane trudności w ustaleniu 
stanu prawnego jednej z kluczowych nieruchomości oraz ze względu na pogorszenie parametrów ekonomicznych 
charakteryzujących projekt. Obecnie Ŝadna z umów zawartych przez Emitenta w ramach Projektu 
Developerskiego 7, jak równieŜ samo przedsięwzięcie developerskie, nie mają istotnego znaczenia dla 
działalności Emitenta, zwaŜywszy, Ŝe zawarte umowy nie rodzą dla Emitenta Ŝadnych zobowiązań, a Emitent nie 
podejmuje Ŝadnych dalszych czynności związanych z Projektem Developerskim 7.  

6.1.3.8. Umowy zwi ązane z projektem developerskim realizowanym przy ul . Kaprala Koniecznego w 
Dziwnowie (Projekt Developerski 8) 

Projekt Developerski 8, to określenie przedsięwzięcia developerskiego na nieruchomościach połoŜonych w 
Dziwnowie, przy ul. Kaprala Koniecznego, a polegającego na wybudowaniu na tych nieruchomościach pięciu 
budynków mieszkalnych z częścią usługową oraz garaŜami o łącznej powierzchni uŜytkowej ok. 43,5 tys. m2.  
 
Realizacja projektu rozpoczęła się od zawarcia przez Emitenta w dniu 28 maja 2007 roku przedwstępnej umowy 
sprzedaŜy ze spółką KONCEPTA sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Przedmiotem umowy było zobowiązanie się 
KONCEPTA sp. z o.o. (jako Sprzedającego) i Emitenta (jako Kupującego) do zawarcia umowy sprzedaŜy: 
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a) prawa uŜytkowania wieczystego działki gruntu o obszarze 0.70.52 ha, wydzielonej geodezyjnie z działki 
gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 433/1 o obszarze 0.80.00 ha, dla której w Sądzie Rejonowym 
w Kamieniu Pomorskim prowadzona jest KW nr 10.099, 

b) prawa własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. 

za cenę wynoszącą 17.000 tys. zł. PoniewaŜ w dniu zawarcia umowy KONCEPTA sp. z o.o. nie była 
uŜytkownikiem wieczystym w/w nieruchomości, a jedynie przysługiwało jej roszczenie o zawarcie przyrzeczonej 
umowy sprzedaŜy tego prawa, dlatego teŜ umowa została zawarta m.in. pod warunkiem wpisu w Dziale II księgi 
wieczystej, załoŜonej dla nieruchomości będącej przedmiotem umowy, spółki KONCEPTA sp. z o.o. jako 
uŜytkownika wieczystego tej nieruchomości. W kaŜdym wypadku przyrzeczona umowa sprzedaŜy winna zostać 
zawarta do dnia 31 lipca 2007 roku. 
 
Kolejnym etapem w realizacji projektu było powołanie w dniu 22 czerwca 2007 roku spółki celowej dla realizacji 
Projektu Developerskiego 8, pod firmą Realty Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 
Developerski 8 spółka komandytowo–akcyjna. Komplementariuszem spółki został podmiot zaleŜny od Emitenta - 
Realty Management sp. z o.o. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent posiada 1.449.900 
akcji spółki o łącznej wartości nominalnej 1.449.900 zł, co daje mu 99,98 % udział w kapitale zakładowym spółki 
zaleŜnej i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu tej spółki. 
 
W dniu 31 lipca 2007 roku, w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej 28 maja 2007 roku, zawarta została 
pomiędzy Emitentem (jako Kupującym) oraz KONCEPTA sp. z o.o. (jako Sprzedającym) przyrzeczona umowa 
sprzedaŜy. Na mocy umowy Emitent nabył prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej w 
Dziwnowie, przy ul. Kaprala Koniecznego 7, stanowiącej działkę 433/4, o powierzchni 0.70.52 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą KW nr 10099, a takŜe prawo własności 
znajdujących się na tej nieruchomości zabudowań. Przedmiotowa nieruchomość została oddana w uŜytkowanie 
wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 roku. Ponadto Sprzedający przeniósł na Emitenta wszelkie prawa wynikające z 
prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy realizowanej na przedmiotowej nieruchomości. Cena sprzedaŜy 
została ustalona na 17.000 tys. zł i na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego została w całości 
uiszczona przez Emitenta.  
 
W dniu 4 października 2007 roku Emitent (jako Sprzedający) zawarł ze swoją spółką celową Realty Management 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 8 Spółka komandytowo-–akcyjna (jako 
Kupującym) umowę sprzedaŜy prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości, którą nabył od spółki KONCEPTA 
sp. z o.o. wraz z prawem własności posadowionych na niej zabudowań. Sprzedający przeniósł takŜe na 
Kupującego wszelkie prawa wynikające z prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości. Łączna 
cena sprzedaŜy opisanych wyŜej praw wyniosła 17.500 tys. zł. Na dzień zatwierdzenia dokumentu 
rejestracyjnego całość zobowiązań Kupującego z powyŜszego tytułu została zapłacona. 
 
W celu realizacji powyŜszego zobowiązania do zapłaty ceny spółka celowa Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 8 S.K.A. (jako Kredytobiorca) zawarła w dniu 6 listopada 2007 roku umowę kredytu inwestycyjnego 
z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Na mocy tej umowy bank udzielił Kredytobiorcy 
kredytu w kwocie 12.675 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie i refinansowanie nabycia w/w nieruchomości 
połoŜonej w Dziwnowie. Stopa oprocentowania kredytu określona została w wysokości stawki WIBOR dla 
trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o prowizję banku. W przypadkach wskazanych w 
umowie bankowi przysługuje prawo do jednostronnej zmiany wysokości marŜy. Dotyczy to zwłaszcza przypadku 
opóźnienia się Kredytobiorcy ze spłatą naleŜności na rzecz banku, jak równieŜ w przypadku wystąpienia w 
działalności Kredytobiorcy bilansowej straty netto na koniec okresu obrachunkowego w wartościach większych 
niŜ wskazane w załączniku do umowy oraz w sytuacji, gdy nie zostanie przez Kredytobiorcę utrzymany 
odpowiedni stosunek kwoty udzielonego kredytu do wartości nieruchomości, na nabycie której jest on udzielany.  
 
Z tytułu dzielonego kredytu bankowi przysługuje takŜe prowizja przygotowawcza w wysokości 0,5 % kwoty 
udzielonego kredytu oraz co do zasady takŜe prowizja w przypadku przedterminowej spłaty, w wysokości 0,25 % 
spłacanej przedterminowo kwoty kredytu. W przypadku opóźnienia z zapłatą naleŜności na rzecz banku, 
przysługiwać mu będą odsetki za opóźnienie stanowiące trzykrotność stopy oprocentowania kredytu 
lombardowego w NBP. Termin całkowitej spłaty kredytu oznaczony został początkowo na 31 października 2009 
roku. Opisanym poniŜej aneksem do umowy z dnia 8 lipca 2009 roku termin całkowitej spłaty zmieniono na 31 
marca 2010 roku. 
 
Kredytobiorca ma prawo do przedterminowej spłaty kredytu. Warunkiem uruchomienia kredytu jest m.in. 
poniesienie wkładu własnego w kwocie wynoszącej przynajmniej 5.175 tys. zł.  
 
Umowa przewiduje szereg tzw. przypadków naruszenia umowy, których wystąpienie uprawnia bank m.in. do: 

a) Ŝądania renegocjacji warunków umowy, 

b) Ŝądania dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu umowy, 
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c) Ŝądania przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu 
przez bank, 

d) obniŜenia kwoty przyznanego a niewykorzystanego kredytu 

e) wypowiedzenia umowy w całości lub w części z zachowaniem trzydziestodniowego terminu 
wypowiedzenia, a w razie zagroŜenia upadłością z zachowaniem siedmiodniowego terminu i Ŝądać od 
Kredytobiorcy po upływie okresu wypowiedzenia niezwłocznego zwrotu kredytu wraz z naleŜnymi 
odsetkami. 

Za przypadki naruszenia umowy strony uznały w szczególności: 

a) niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu, 

b) nieprawdziwość oświadczeń bądź zapewnień Kredytobiorcy złoŜonych przy zawarciu umowy, 

c) naruszenie obowiązków Kredytobiorcy wynikających z innych umów lub stosunków prawnych z 
bankiem, 

d) brak ustanowienia przez Kredytobiorcę zabezpieczeń kredytu, 

e) zagroŜenie terminowego wykonania przez Kredytobiorcę obowiązków wynikających z umowy z powodu 
jego złego stanu majątkowego, finansowego lub prawnego, 

f) wystąpienie zdarzenia, które wg uznania banku moŜe mieć negatywny wpływ na sytuację gospodarczą 
(finansową lub majątkową) Kredytobiorcy, lub na wyniki jego działalności lub zdolność do wykonania 
zobowiązań wynikających z umowy lub umów o podobnym charakterze. 

Dla zabezpieczenia spłaty kredytu ustanowiono następujące zabezpieczenia: 

a) hipotekę umowną zwykłą w kwocie 12.675 tys. zł oraz hipotekę kaucyjną do wysokości 1.800 tys. zł na 
opisanej powyŜej nieruchomości połoŜonej w Dziwnowie z najwyŜszym pierwszeństwem zaspokojenia 
na rzecz banku,  

b) kaucję pienięŜną w rozumieniu art. 102 Prawa bankowego w łącznej wysokości 900 tys. zł, 

c) nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania środkami pienięŜnymi zgromadzonymi na wszelkich 
rachunkach Kredytobiorcy otwartych w banku,  

d) poddanie się przez Kredytobiorcę egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego  

Ponadto Kredytobiorca zobowiązał się do podjęcia szeregu działań polegających m.in. na: 

a) rzetelnym informowaniu banku o wszelkich planowanych zmianach w zakresie swojej działalności oraz 
swojej sytuacji finansowej, 

b) osiąganiu wyników finansowych na poziomie nie gorszym niŜ wynikający z wniosku o udzielenie kredytu. 

c) utrzymaniu w okresie kredytowania odpowiedniego stosunku udzielonego kredytu do wartości 
nieruchomości, na nabycie której jest on udzielany 

W dniu 30 stycznia 2008 roku spółka celowa Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 8 S.K.A. (jako 
Kupujący) zawarła z dwiema osobami fizycznymi (jako Sprzedającymi) przedwstępną umowę sprzedaŜy prawa 
wieczystego uŜytkowania następujących nieruchomości: 

a) nieruchomości gruntowej połoŜonej w Dziwnowie przy ul. Kaprala Koniecznego, stanowiącej działkę 
gruntu nr 433/3 o powierzchni 0.09.48 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim prowadzi 
KW nr 25891, 

b) nieruchomości gruntowej połoŜonej w Dziwnowie przy ul. Kaprala Koniecznego, stanowiącej działkę 
gruntu nr 433/2 o powierzchni 0.12.20 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim prowadzi 
KW nr 24729, 

oraz prawo własności do budowli posadowionych na tych nieruchomościach. Ponadto Sprzedający oświadczyli, 
Ŝe podjęli starania zmierzające do nabycia takŜe sąsiedniej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę gruntu 
432 o obszarze 01.12.23 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim prowadzi KW nr 7264. 
Jednocześnie Sprzedający zobowiązali się, Ŝe po nabyciu w/w nieruchomości wraz z własnością posadowionych 
na niej budynków, dokonają ich sprzedaŜy na rzecz Kupującego, który zobowiązał się nabyć takŜe tę 
nieruchomość.  
 
Strony ustaliły cenę nabycia wszystkich wyŜej opisanych nieruchomości na łączną kwotę netto 28.000 tys. zł, przy 
czym postanowiły, Ŝe w zaleŜności od spełnienia się określonych warunków szczegółowo opisanych w umowie, 
cena ta moŜe ulec zmianie. Strony uzgodniły, Ŝe przyrzeczona umowa sprzedaŜy zostanie zawarta po spełnieniu 
się szeregu warunków, m.in. po wydaniu ostatecznej i prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy w/w 
nieruchomości. W kaŜdym przypadku jednak przyrzeczona umowa sprzedaŜy musi zostać zawarta do dnia 31 
grudnia 2008 roku.  
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W związku z umową z dnia 30 stycznia 2008 roku spółka Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 8 
S.K.A. doprowadziła do istotnej zmiany opisanej powyŜej umowy kredytu z dnia 6 listopada 2007 roku. Zmiany te 
ujęte zostały w aneksie z dnia 8 lipca 2008 roku i polegały m.in. na: 

a) zwiększeniu kwoty kredytu do 36.400 tys. zł i jego podziale na Transzę 1 (w kwocie 12.675 tys. zł) i 
Transzę 2 (23.725 tys. zł) 

b) rozszerzeniu celu, na jaki kredyt został udzielony, takŜe na sfinansowanie nabycia nieruchomości, 
których dotyczyła umowa przedwstępna z 30 stycznia 2008 roku ( a więc nieruchomości oznaczonych 
geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 433/2, nr 433/3 oraz nr 432), 

c) przedłuŜeniu terminu całkowitej spłaty kredytu do dnia 31 marca 2010 roku, 

d) zmianie stopy oprocentowania kwoty wykorzystanego kredytu w Transzy 2, która równa jest stawce 
WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o prowizję wynoszącą od 1,7 
% do 1,75 % w zaleŜności od stosunku kwoty kredytu do wartości nabywanych nieruchomości, 

e) zmianie zabezpieczenia hipotecznego na nabywanych nieruchomościach na hipotekę umowną łączną 
zwykłą w kwocie 36.400 tys. zł oraz na hipotekę łączną kaucyjną do wysokości 5.800 tys. zł, z 
najwyŜszym pierwszeństwem zaspokojenia, 

f) ustanowienia nowego zabezpieczenia w postaci dodatkowej kaucji pienięŜnej w rozumieniu art. 102 
Prawa bankowego w łącznej wysokości 2.000 tys. zł 

g) uwzględnieniu w postanowieniach umownych rozszerzenia przeznaczenia kredytu na zakup 
nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością przy ul. Kaprala Koniecznego 7.  

W dniu 8 lipca 2008 roku Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 8 S.K.A. (jako Kredytobiorca) zawarł 
takŜe z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę o kredyt obrotowy nr K0005361. Na mocy tej umowy bank udzielił 
Kredytobiorcy kredytu w kwocie 5.830 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podatku VAT naliczanego w 
związku z nabyciem prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonych w Dziwnowie przy ul. Kaprala 
Koniecznego, a oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 432, nr 433/2 i nr 433/3.  
 
Kredytobiorca obowiązany jest do zapłaty odsetek od wykorzystanego kredytu w wysokości równej stawce 
WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marŜę banku w wysokości 1,45 %. 
Umowa przewiduje takŜe obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie jeśli Kredytobiorca nie dokona spłaty kredytu 
w ustalonych w umowie terminach. Stopa odsetek za opóźnienie stanowi trzykrotność stopy oprocentowania 
kredytu lombardowego NBP.  
 
Kredytobiorca obowiązany jest do zapłaty bankowi prowizji przygotowawczej w wysokości 0,50 % kwoty 
udzielonego kredytu. 
 
Zabezpieczenie kredytu stanowią: 

a) nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania środkami pienięŜnymi zgromadzonymi na wszelkich 
istniejących i przyszłych rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w banku, 

b) zastaw rejestrowy i finansowy na prawach z umowy rachunku bieŜącego, na który następować będzie 
zwrot podatku VAT związanego z nabyciem w/w nieruchomości, 

Umowa przewiduje szereg tzw. przypadków naruszenia umowy. W razie wystąpienia któregokolwiek z nich bank 
moŜe m.in.: 

a) Ŝądać renegocjacji warunków niniejszej umowy, 

b) Ŝądać dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu umowy, 

c) Ŝądać przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu 
przez bank, 

d) obniŜyć kwotę przyznanego, a nie wykorzystanego kredytu, 

e) wypowiedzieć umowę w całości lub w części z zachowaniem trzydziestodniowego terminu 
wypowiedzenia, a w razie zagroŜenia upadłością z zachowaniem siedmiodniowego terminu i Ŝądać od 
Kredytobiorcy po upływie okresu wypowiedzenia niezwłocznego zwrotu kredytu wraz z naleŜnymi 
odsetkami. 

Za przypadki naruszenia umowy strony uznały w szczególności: 

a) niedotrzymanie warunków udzielenie kredytu, 

b) nieprawdziwość oświadczeń bądź zapewnień złoŜonych przy zawarciu umowy, 

c) naruszenie obowiązków wynikających z innych umów, w tym z opisanej powyŜej umowy o kredyt 
inwestycyjny, 
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d) brak ustanowienia zabezpieczeń kredytu, 

e) zagroŜenie terminowego wykonania przez Kredytobiorcę obowiązków wynikających z umowy z powodu 
jego złego stanu majątkowego, finansowego lub prawnego, 

f) zmiana stanu majątkowego Kredytobiorcy w wyniku utraty, wyzbycia się, ograniczenia korzystania lub 
obciąŜenia jego istotnych składników majątkowych, 

g) wystąpienie zdarzenia, które wg uznania banku moŜe mieć negatywny wpływ na sytuację gospodarczą 
(finansową lub majątkową) Kredytobiorcy, lub na wyniki jego działalności lub zdolność do wykonania 
zobowiązań wynikających z umowy lub umów o podobnym charakterze. 

Ponadto Kredytobiorca zobowiązał się do podjęcia szeregu działań polegających m.in. na: 

a) rzetelnym informowaniu banku o wszelkich planowanych zmianach w zakresie swojej działalności oraz 
swojej sytuacji finansowej, 

b) ubezpieczeniu swojego majątku trwałego i obrotowego, 

c) osiąganiu wyników finansowych na poziomie nie gorszym niŜ wynikający z wniosku o udzielenie kredytu. 

Ostateczny termin spłaty kredytu i wszelkich innych naleŜności na rzecz banku określono na 30 czerwca 2009 
roku. Aneksem z dnia 8 lipca 2008 roku przedłuŜono termin spłaty do dnia 31 lipca 2009 roku. Na dzień 
zatwierdzenia dokumentu rejestracyjnego zobowiązania Kredytobiorcy wynikające w powyŜszej umowy 
kredytowej zostały w całości uregulowane. 
 
Dzięki pozyskaniu środków finansowych pochodzących z w/w umów kredytowych Realty Management sp. z o.o. 
Projekt Developerski 8 S.K.A. zawarła, w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaŜy z dnia 30 stycznia 2008 
roku, w dniu 26 lipca 2008 roku przyrzeczoną umowę sprzedaŜy z osobami fizycznymi. Przedmiotem umowy 
sprzedaŜy były: 

a) prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej połoŜonej w Dziwnowie przy ul. Kaprala 
Koniecznego, stanowiącej działkę gruntu nr 433/3 o powierzchni 0.09.48 ha, dla której Sąd Rejonowy w 
Kamieniu Pomorskim prowadzi KW nr 25891, 

b) prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej połoŜonej w Dziwnowie przy ul. Kaprala 
Koniecznego, stanowiącej działkę gruntu nr 433/2 o powierzchni 0.12.20 ha, dla której Sąd Rejonowy w 
Kamieniu Pomorskim prowadzi KW nr 24729, 

c) oraz prawo własności do budowli posadowionych na tych nieruchomościach. 

Prawo uŜytkowania wieczystego w/w nieruchomości zostało ustanowione do dnia 5 grudnia 2089 roku. Spółka 
celowa zobowiązała się do uiszczania opłat rocznych z tytułu prawa uŜytkowania wieczystego. Strony ustaliły 
cenę netto za w/w prawa na łączną kwotę 9.000 tys. zł. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego cena 
ta została przez spółkę w całości uiszczona.  
 
W tym samym dniu spółka celowa zawarła z inną osobą fizyczną umowę sprzedaŜy, na mocy której nabyła takŜe 
prawo uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej połoŜonej w Dziwnowie, przy ul. Kaprala Koniecznego, 
stanowiącej działkę gruntu o nr 432 i powierzchni 01.22.23 ha wraz z prawem własności posadowionych na tej 
działce budynków i budowli. Cenę nabycia strony ustaliły na 19.000 tys. zł netto. Na dzień zatwierdzenia 
Dokumentu Rejestracyjnego cena ta została przez spółkę w całości uiszczona. W związku z nabyciem w/w 
nieruchomości bezpośrednio przez spółkę celową strony umowy przedwstępnej z 30 stycznia 2008 roku złoŜyły 
wobec siebie stosowne oświadczenia o zwolnieniu się ze zobowiązań związanych ze sprzedaŜą tej 
nieruchomości. 
 
Po uzyskaniu kluczowej dla realizacji projektu prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy, dopuszczającej na 
przedmiotowej działce zabudowę mieszkaniową, inwestycja jest obecnie na etapie przygotowywania do złoŜenia 
wniosku o pozwolenie na budowę oraz ustalania harmonogramu realizacji, właściwego dla moŜliwości pozyskania 
finansowania. Prowadzone są równieŜ prace nad pozyskaniem współinwestora do projektu.  

6.1.3.9. Umowy zwi ązane z przedsi ęwzięciem developerskim realizowanym przy ul. Nad Jezior em 109 w 
Poznaniu (Projekt Developerski 9) 

Projekt Developerski 9, to określenie przedsięwzięcia developerskiego realizowanego przez Emitenta na 
nieruchomości połoŜonej w Poznaniu, przy ul. Nad Jeziorem 109, a polegającego na rozbiórce obecnie 
istniejących na tej nieruchomości obiektów i na wybudowaniu wielofunkcyjnego zespołu rekreacyjno-
wypoczynkowego z apartamentami mieszkalnymi oraz powierzchnią usługową, a takŜe garaŜami i miejscami 
parkingowymi.  

Emitent rozpoczął realizację projektu od zawarcia w dniu 30 maja 2007 roku z osobą fizyczną przedwstępnej 
umowy sprzedaŜy prawa własności zabudowanej nieruchomości połoŜonej w Poznaniu, obręb Psarskie, 
stanowiącej działki nr 5, 6, 4/6, 1/2 łącznym obszarze 1,1736 ha, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi 
księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1P/00203589/9. Strony uzgodniły, Ŝe przyrzeczona umowa sprzedaŜy 
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zostanie zawarta najpóźniej do dnia 29 czerwca 2007 roku. Cena sprzedaŜy została uzgodniona na 11.000 tys. 
zł.  
 
Następnie w dniu 22 czerwca 2007 roku Emitent, dla realizacji Projektu Developerskiego 9, powołał spółkę 
celową pod firmą Realty Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 9 Spółka 
komandytowo–akcyjna. Jedynym komplementariuszem została spółka zaleŜna od Emitenta Realty Management 
sp. z o.o. Początkowy kapitał zakładowy wyniósł 50.000 zł i dzielił się na 50.000 akcji imiennych o wartości 
nominalnej 1 zł kaŜda, które zostały objęte przez Emitenta (w ilości 49.900 akcji) oraz Realty Management sp. z 
o.o. (w ilości 100 akcji). Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego kapitał zakładowy spółki celowej 
wynosi 600 tys. zł, zaś Emitent posiada 599.900 akcji spółki, co odpowiada 99,98 % kapitału zakładowego i 
takiemu samemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki.  
 
W dniu 29 czerwca 2007 roku Emitent (jako Kupujący), w wykonaniu umowy przedwstępnej z dnia 30 maja 2007 
roku zawarł z osobą fizyczną (jako Sprzedającym) przyrzeczoną umowę sprzedaŜy, na mocy której Emitent nabył 
opisaną powyŜej nieruchomość połoŜoną w Poznaniu. Cena została określona na kwotę 11.000 tys. zł. 
Jednocześnie Sprzedający przeniósł na Kupującego wszelkie uprawnienia wynikające z decyzji administracyjnych 
związanych z procesem budowlanym obejmującym posadowienie na nabywanej nieruchomości obiektu 
rekreacyjno-wypoczynkowego wielofunkcyjnego oraz wszelkie uprawnienia wynikające z koncepcji urbanistycznej 
dotyczącej powyŜszej inwestycji.  
 
W dniu 28 września 2007 roku Emitent (jako Sprzedający) zawarł ze swoją spółką celową Realty Management 
sp. z o. o. Projekt Developerski 9 S.K.A. (jako Kupującym) umowę sprzedaŜy, na podstawie której spółka celowa 
nabyła prawo własności nieruchomości będącej przedmiotem opisanej wyŜej umowy sprzedaŜy. Cenę sprzedaŜy 
określono na 12.500 tys. zł. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego została ona w całości uiszczona 
przez spółkę zaleŜną. Jednocześnie Emitent przeniósł na spółkę celową wszelkie uprawnienia wynikające z 
decyzji administracyjnych oraz koncepcji urbanistycznej, związanych z procesem budowlanym realizowanym na 
przedmiotowej nieruchomości.  
 
W celu realizacji zobowiązania do zapłaty ceny z tytuły opisanej powyŜej umowy sprzedaŜy Realty Management 
sp. z o.o. Projekt Developerski 9 S.K.A. (jako Kredytobiorca) zawarła w dniu 16 października 2007 roku umowę 
kredytu inwestycyjnego z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Na mocy tej umowy bank 
udzielił Kredytobiorcy kredytu w kwocie 8.400 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia opisanej 
powyŜej nieruchomości w Poznaniu. Ostateczny termin spłaty kredytu i wszelkich innych naleŜności na rzecz 
banku określono na 1 października 2009 roku. Kredytobiorca ma prawo do przedterminowej spłaty kredytu. 
Kredytobiorca obowiązany jest do zapłaty odsetek od wykorzystanego kredytu w wysokości równej stawce 
WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marŜę banku. Umowa zastrzega na 
rzecz banku prawo do zmiany oprocentowania kredytu poprzez zmianę wysokości marŜy banku m.in. w 
przypadku opóźnienia w spłacie naleŜności na rzecz banku, jak równieŜ w przypadku wystąpienia w działalności 
Kredytobiorcy bilansowej straty netto na koniec okresu obrachunkowego w wartościach większych niŜ wskazane 
w załączniku do umowy oraz w sytuacji, gdy nie zostanie przez Kredytobiorcę utrzymany odpowiedni stosunek 
kwoty udzielonego kredytu do wartości nieruchomości, na nabycie której jest on udzielany. Umowa przewiduje 
takŜe obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie jeśli Kredytobiorca nie dokona spłaty kredytu w ustalonych w 
umowie terminach. Stopa odsetek za opóźnienie stanowi trzykrotność stopy oprocentowania kredytu 
lombardowego NBP. Uruchomienie kredytu uzaleŜnione zostało m.in. od poniesienia przez Kredytobiorcę 
nakładów własnych w kwocie wynoszącej co najmniej 3.850 tys. zł.  
Kredytobiorca obowiązany jest do zapłaty bankowi prowizji przygotowawczej w wysokości 0,50 % kwoty 
udzielonego kredytu. Umowa przewiduje takŜe co do zasady prowizję za przedterminową spłatę w wysokości 
0,25 % spłacanej przedterminowo kwoty kredytu 
Zabezpieczenie kredytu stanowią: 

a) nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania środkami pienięŜnymi zgromadzonymi na wszelkich 
istniejących i przyszłych rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w banku, 

b) hipoteka umowna zwykła w kwocie 8.400 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna do wysokości 1.200 tys. zł na 
opisanej wyŜej nieruchomości w Poznaniu na zabezpieczenie wierzytelności banku, 

c) kaucja pienięŜna w rozumieniu art. 102 Prawa Bankowego w łącznej wysokości 590 tys. zł.  

Umowa przewiduje szereg tzw. przypadków naruszenia umowy. W razie wystąpienia któregokolwiek z nich bank 
moŜe m.in.: 

a) Ŝądać renegocjacji warunków niniejszej umowy, 

b) Ŝądać dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu umowy, 

c) Ŝądać przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu 
przez bank, 

d) obniŜyć kwotę przyznanego, a nie wykorzystanego kredytu, 
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e) wypowiedzieć umowę w całości lub w części z zachowaniem trzydziestodniowego terminu 
wypowiedzenia, a w razie zagroŜenia upadłością z zachowaniem siedmiodniowego terminu i Ŝądać od 
Kredytobiorcy po upływie okresu wypowiedzenia niezwłocznego zwrotu kredytu wraz z naleŜnymi 
odsetkami. 

Za przypadki naruszenia umowy strony uznały w szczególności: 

a) niedotrzymanie warunków udzielenie kredytu, 

b) nieprawdziwość oświadczeń bądź zapewnień złoŜonych przy zawarciu umowy, 

c) naruszenie obowiązków wynikających z innych umów, w tym z opisanej powyŜej umowy o kredyt 
inwestycyjny, 

d) brak ustanowienia zabezpieczeń kredytu, 

e) zagroŜenie terminowego wykonania przez Kredytobiorcę obowiązków wynikających z umowy z powodu 
jego złego stanu majątkowego, finansowego lub prawnego. 

Ponadto Kredytobiorca zobowiązał się do podjęcia szeregu działań polegających m.in. na: 

a) rzetelnym informowaniu banku o wszelkich planowanych zmianach w zakresie swojej działalności oraz 
swojej sytuacji finansowej, 

b) osiąganiu wyników finansowych na poziomie nie gorszym niŜ wynikający z wniosku o udzielenie kredytu, 

c) utrzymaniu w okresie kredytowania odpowiedniego stosunku udzielonego kredytu do wartości 
nieruchomości na nabycie której jest on udzielany. 

 
Dla Projektu Developerskiego 9 wydane zostało na wiosnę 2009 roku prawomocne pozwolenie na budowę. 
Trwają rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy gotowi są współfinansować realizację tego projektu.  

6.1.3.10. Umowy zwi ązane z przedsi ęwzięciem developerskim realizowanym przy ul. Ł ącznej w Szczecinie 
(Projekt Developerski 10) 

Projekt Developerski 10, to określenie przedsięwzięcia developerskiego realizowanego przez Emitenta na 
nieruchomości połoŜonej w Szczecinie, przy ul. Łącznej, a polegającego na wzniesieniu zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z obiektami usługowymi oraz podziemnymi garaŜami.  
 
Realizację przedsięwzięcia Emitent rozpoczął od powołania w dniu 11 lipca 2007 roku spółki celowej pod firmą 
Realty Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 10 Spółka komandytowo–
akcyjna, za pośrednictwem której realizuje ten projekt. Jedynym komplementariuszem nowej spółki została spółka 
zaleŜna od Emitenta Realty Management sp. z o.o. Początkowy kapitał zakładowy spółki wyniósł 50.000 zł i dzielił 
się na 50.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł kaŜda. Akcje zostały objęte przez Emitenta (49.900 akcji) 
oraz Realty Management sp. z o.o. (100 akcji). Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego kapitał 
zakładowy spółki celowej wynosi 2.000 tys. zł., zaś Emitent posiada 1.299.900 akcji stanowiących 64,99 % w 
kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki celowej.  
 
W dniu 25 lipca 2007 roku Emitent (jako Kupujący) zawarł ze spółką Amber sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 
(jako Sprzedającym) przedwstępną umowę sprzedaŜy. Przedmiotem umowy było zobowiązanie się stron do 
dokonania sprzedaŜy: 

1. nieruchomości gruntowej połoŜonej w Szczecinie przy ul. Łącznej i Wkrzańskiej, składającej się z: 

a. 45 działek gruntu stanowiących uŜytki rolne o łącznej powierzchni 11,5314 ha, 

b. zabudowanej działki gruntu o łącznej powierzchni 2,6859 ha, na której posadowiony jest 
zabytkowy kompleks dworski „Sienno”. Kompleks dworski wraz z parkiem i dziedzińcem jest 
wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. 

2. wynoszącego ¾ udziału w prawie własności niezabudowanej działki gruntu połoŜonej w Szczecinie przy 
ul. Łącznej i Wkrzańskiej o łącznej powierzchni 1,4087 ha. 

Dla opisanej powyŜej nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr 
SZ1S/00101662/8. Z uwagi na przysługujące Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa względem 
nieruchomości wskazanych w pkt. 1 a i 2 powyŜej prawo pierwokupu, strony przewidziały, Ŝe sprzedaŜ dokonana 
zostanie w drodze umowy warunkowej oraz umowy rozporządzającej, przenoszącej własność nieruchomości. Na 
mocy umowy Sprzedający zobowiązał się sprzedać Kupującemu w/w nieruchomość za cenę netto wynoszącą 
64.500 tys. zł, dopuszczając moŜliwość jej zmniejszenia w przypadku określonym w umowie. Zawarcia 
warunkowej umowy sprzedaŜy oraz umowy rozporządzającej strony uzaleŜniły od szeregu warunków, w tym m.in. 
od uchwalenia przez Radę Miasta Szczecina nowego planu zagospodarowania dla w/w nieruchomości, o 
określonej przez strony treści.  
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W dniu 14 grudnia 2007 roku Emitent zawarł ze spółką Amber sp. z o.o. aneks do opisanej powyŜej 
przedwstępnej umowy sprzedaŜy z dnia 25 lipca 2007 roku. Na mocy aneksu strony zmieniły określony 
pierwotnie na 31 marca 2008 roku termin zawarcia umowy przyrzeczonej na 30 września 2008 roku. 
 
W dniu 20 grudnia 2007 roku Emitent zawarł ze spółką celową Realty Management sp. z o. o. Projekt 
Developerski 10 S.K.A. umowę cesji wierzytelności i przystąpienia do długu. Na jej podstawie spółka celowa 
nabyła ogół praw i obowiązków Emitenta wynikających z opisanej powyŜej przedwstępnej umowy sprzedaŜy. 
Cesja nastąpiła za cenę 8.250 tys. zł, która została w całości rozliczona.  
 
W związku z uchwaleniem przez Radę Miasta Szczecina planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w 
nieruchomości oraz spełnieniem się innych warunków wskazanych w umowie przedwstępnej z 25 lipca 2007 roku 
spółka celowa Realty Management sp. z o. o. Projekt Developerski 10 S.K.A. oraz spółka Amber sp. z o.o. 
zawarły w dniu 26 maja 2008 roku warunkową umowę sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w 
Szczecinie przy ul. Łącznej i Wkrzańskiej, składającej się m.in. z 45 działek gruntu stanowiących uŜytki rolne o 
łącznej powierzchni 11.53.14 ha, a takŜe warunkową umowę sprzedaŜy wynoszącego ¾ udziału w prawie 
własności niezabudowanej działki gruntu połoŜonej w Szczecinie przy ul. Łącznej i Wkrzańskiej o łącznej 
powierzchni 01.40.87 ha. SprzedaŜ nastąpiła pod warunkiem, Ŝe Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z 
prawa pierwokupu w/w praw przysługującego jej na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Cena netto 
przedmiotu umowy została ustalona na kwotę 52.735.758 zł. Termin płatności ceny za nabywane nieruchomości 
został ustalony na 31 sierpnia 2008 r. Jednocześnie strony zobowiązały się, Ŝe wraz z zawarciem umowy 
przenoszącej własność w/w nieruchomości zawrą takŜe bezwarunkową umowę sprzedaŜy pozostałej części 
nieruchomości składającej się z zabudowanej działki gruntu o łącznej powierzchni 02.68.59 ha, na której 
posadowiony jest zabytkowy kompleks dworski „Sienno”. Strony postanowiły, Ŝe sprzedaŜ tej nieruchomości 
nastąpi za cenę netto 11.764.242 zł. Termin zapłaty ceny takŜe za tę nieruchomość określono na 31 sierpnia 
2008 roku.  
 
Wobec nieskorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu strony zawarły w dniu 5 
czerwca 2008 roku umowę przeniesienia własności nieruchomości będących przedmiotem warunkowej umowy 
sprzedaŜy z dnia 26 maja 2008 roku oraz sprzedaŜy pozostałej części nieruchomości składającej się z 
zabudowanej działki gruntu o łącznej powierzchni 02.68.59 ha, na której posadowiony jest zabytkowy kompleks 
dworski „Sienno”. Cena netto sprzedaŜy wyniosła łącznie 64.500 tys. zł. Cena za nieruchomość została przez 
spółkę celową uregulowana w całości. Jednocześnie strony wniosły o załoŜenie nowych ksiąg wieczystych dla 
nabytych nieruchomości. 
 
W celu wykonania zobowiązania do zapłaty ceny, wynikającego z wyŜej opisanej umowy spółka celowa Realty 
Management sp. z o. o. Projekt Developerski 10 S.K.A. zawarła w dniu 19 września 2008 roku z Powszechną 
Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie następujące umowy kredytu: 
 

1) umowę kredytu obrotowego, nieodnawialnego o nr 0222554/2008 – na mocy umowy bank 
udzielił spółce celowej kredytu w walucie polskiej w kwocie 38.700. tys. zł z przeznaczeniem na 
pomostowe finansowanie zakupu w/w nieruchomości. Kredyt został udzielony na okres od 19 
września 2008 roku do 28 lutego 2010 roku. Stopa oprocentowania równa jest stawce WIBOR dla 
międzybankowych depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marŜę banku. Bank pobiera takŜe 
prowizję (przygotowawczą – 500 zł, od zaangaŜowania – 1 % p.a. salda udostępnionej kwoty kredytu, 
od przedterminowej spłaty – 1 % kwoty podlegającej spłacie) oraz opłaty (w tym za administrowanie 
kredytem – 1 % kwoty kredytu). W przypadku opóźnienia ze spłatą kredytu bank pobierać będzie 
odsetki od niespłaconej kwoty wg stopy procentowej przewidzianej dla kredytów przeterminowanych 
(na dzień zawarcia umowy stopa ta wynosiła 30 % w stosunku rocznym). Zabezpieczeniem kredytu 
są: 

a. hipoteka zwykła w kwocie kredytu na zabezpieczenie wierzytelności 
głównej na w/w nieruchomości połoŜonej w Szczecinie, 

b. hipoteka kaucyjna do kwoty równej 20 % kwoty kredytu na 
zabezpieczenie pozostałych naleŜności banku na w/w nieruchomości połoŜonej 
w Szczecinie, 

c. blokada środków pienięŜnych w kwocie 900 tys. zł na rachunku 
bankowym, 

d. weksel własny in blanco spółki celowej poręczony przez Realty 
Management sp. z o. o. i Emitenta  

e. moŜliwość potrącenia naleŜności z rachunków spółki celowej 
prowadzonych przez bank. 

Bank ma prawo obniŜyć kwotę przyznanego kredytu albo teŜ wypowiedzieć umowę, m.in. jeśli spółka 
celowa nie dotrzyma warunków umowy albo gdy straci zdolność kredytową, a takŜe w przypadku 
istotnego obniŜenia wartości bądź utraty zabezpieczenia. Ponadto Kredytobiorca zobowiązał się do 
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podjęcia szeregu działań mających na celu zapewnienie bankowi rzetelnej informacji na temat jego 
sytuacji finansowej. 
 

2) umowę kredytu obrotowego, nieodnawialnego o nr 0222406/2008 – na mocy umowy bank 
udzielił spółce celowej kredytu w walucie polskiej w kwocie 11.061.867 zł z przeznaczeniem na 
finansowanie podatku VAT związanego z nabyciem w/w nieruchomości połoŜonej w Szczecinie. Kredyt 
został udzielony na okres od 19 września 2008 roku do 28 lutego 2009 roku. Stopa oprocentowania 
równa jest stawce WIBOR dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marŜę 
banku. Bank pobiera takŜe prowizję (przygotowawczą – 500 zł, od zaangaŜowania – 1 % p.a. salda 
udostępnionej kwoty kredytu, od przedterminowej spłaty – 1 % kwoty podlegającej spłacie) oraz opłaty 
(w tym za administrowanie kredytem – 1 % kwoty kredytu). W przypadku opóźnienia ze spłatą kredytu 
bank pobierać będzie odsetki od niespłaconej kwoty wg stopy procentowej przewidzianej dla kredytów 
przeterminowanych (na dzień zawarcia umowy stopa ta wynosiła 30 % w stosunku rocznym). 
Zabezpieczeniem kredytu są: 

a. hipoteka zwykła w kwocie kredytu na zabezpieczenie wierzytelności 
głównej na w/w nieruchomości połoŜonej w Szczecinie, 

b. hipoteka kaucyjna do kwoty równej 20 % kwoty kredytu na 
zabezpieczenie pozostałych naleŜności banku na w/w nieruchomości połoŜonej w 
Szczecinie, 

c. blokada środków pienięŜnych w kwocie 900 tys. na rachunku 
bankowym, 

d. weksel własny in blanco spółki celowej poręczony przez Realty 
Management sp. z o. o. i Emitenta  

e. moŜliwość potrącenia naleŜności z rachunków spółki celowej 
prowadzonych przez bank. 

Bank ma prawo obniŜyć kwotę przyznanego kredytu albo teŜ wypowiedzieć umowę, m.in. jeśli spółka 
celowa nie dotrzyma warunków umowy albo gdy straci zdolność kredytową, a takŜe przypadku 
istotnego obniŜenia wartości bądź utraty zabezpieczenia. Ponadto Kredytobiorca zobowiązał się do 
podjęcia szeregu działań mających na celu zapewnienie bankowi rzetelnej informacji na temat jego 
sytuacji finansowej. 

 
W dniu 24 września 2008 roku Emitent zawarł ze spółką Amber sp. z o.o. umowę sprzedaŜy akcji, na mocy której 
Emitent sprzedał Amber sp. z o.o. 700 tys. akcji imiennych serii B spółki Realty Management sp. z o. o. Projekt 
Developerski 10 S.K.A. Akcje te stanowiły w dniu zawarcia umowy 35 % kapitału zakładowego spółki celowej i 
uprawniały do wykonywania 35% głosów na jej walnym zgromadzeniu. Cenę sprzedaŜy strony umowy ustaliły na 
łączną kwotę 19.458.600 zł. Zobowiązanie do zapłaty ceny zostało w całości wykonane w wyniku przekazu i 
potrącenia dokonanego pomiędzy Emitentem, spółką celową a Amber sp. z o.o. 
 
W dniu 30 czerwca 2009 roku spółka Realty Management sp. z o.o. zawarła ze spółką Realty 2 Management sp. 
z o.o. umowę przeniesienia ogółu praw i obowiązków komplementariusza, na mocy której Realty 2 Management 
sp. z o.o. wstąpiła w prawa i obowiązki komplementariusza w spółce celowej. Jednocześnie dokonano zmiany 
statutu spółki celowej uwzględniającej zmianę komplementariusza i odpowiednią zmianę firmy spółki. 
 
Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego dla Projektu Developerskiego 10 uchwalony jest 
prawomocny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przygotowana została wstępna koncepcja 
urbanistyczna dla całego wieloetapowego przedsięwzięcia, złoŜono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę I 
zadania I etapu o powierzchni uŜytkowej 8.052 m2. W trakcie przygotowania jest szczegółowy biznes plan i 
projekt budowlany dla III zadania II etapu o powierzchni uŜytkowej 7.456 m2. 

6.1.3.11. Pozostałe umowy 

Umowa agencyjna z Raiffeisen Bank Polska S.A. (zmieniona aneksami z 6 lutego 2007 i 6 września 2007) 

Opisywana umowa zawarta w dniu 9 listopada 2006 roku w Warszawie wraz z przedstawioną poniŜej umową 
dealerską, przewiduje i reguluje przebieg wielokrotnych emisji obligacji Emitenta przez okres 5 lat od daty jej 
zawarcia, tj. do dnia 9 listopada 2011 roku. 

Maksymalna wartość programu obligacji wynosi 30.000 tys. zł, co oznacza, iŜ łączna wartość nominalna 
emitowanych obligacji nie moŜe przekroczyć wskazanej wartości.  

Na podstawie umowy, Raiffeisen Bank zobowiązał się do wykonywania funkcji: 

a. Agenta Emisji – do dokonywania w imieniu Emitenta płatności na rzecz posiadaczy obligacji 

b. Depozytariusza – do dokonywania czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obligacji. 
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c. Agenta Płatniczego – do dokonywania w imieniu Emitenta innych czynności przewidzianych w 
opisywanej umowie, a nie są przeznaczone do wykonywania przez Agenta Emisji, Depozytariusza 
czy Dealera. 

Nadto Bank zobowiązał się do opracowania memorandum informacyjnego i do udostępnienia go inwestorom, a 
takŜe do niezwłocznej aktualizacji jego treści. 

Warunkiem rozpoczęcia emisji obligacji, jest złoŜenie przez Emitenta zlecenia emisji. 

Program Emisji obligacji przewiduje, iŜ emitowane obligacje będą obligacjami zdematerializowanymi, 
emitowanymi w formie zerokuponowej lub formie obligacji oprocentowanych. Obligacje nie będą zabezpieczone. 
Szczegółowe warunki emisji obligacji ustalone zostaną między stronami oddzielnie dla kaŜdej serii obligacji, nie 
później jednak niŜ w dniu, w którym zostanie skierowana do inwestorów propozycja nabycia obligacji. Dla kaŜdej 
z serii obligacji spośród przewidzianych w regulaminie emisji i obrotu obligacjami wybrany zostanie przez strony 
umowy takŜe sposób emisji obligacji. Zgodnie z ww. regulaminem emisja obligacji moŜe nastąpić zarówno w 
ramach oferty publicznej jak i niepublicznej, w drodze proponowania nabycia obligacji indywidualnie oznaczonym 
adresatom w liczbie nie większej niŜ 99 osób. Sposób emisji obligacji, w myśl postanowień umowy agencyjnej 
winien zostać kaŜdorazowo uzgodniony między Raiffeisen Bank Polska S.A. a Emitentem. Emitent przewiduje, Ŝe 
emisje obligacji wszystkich serii następować będą w ramach ofert niepublicznych. 

Umowa przewiduje szczegółowy sposób obliczania ceny emisyjnej obligacji zerokuponowych. 

Obligacje będą oferowane poprzez dealera emisji (na podstawie umowy dealerskiej, opisanej poniŜej), który 
kierować ją będzie do wybranych przez Agenta Emisji podmiotów, z zastrzeŜeniem ograniczeń wynikających z 
Prawa Dewizowego. 
 
Umowa przewiduje takŜe zobowiązanie Emitenta do tego, Ŝe: 

a. bez zgody Banku nie zawrze innych umów w celu emisji papierów dłuŜnych o podobnym 
charakterze do obligacji w wyniku których stosunek zadłuŜenia do kapitałów własnych Emitenta 
(określonych na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego) przekroczyłby poziom 150% 
w jakimkolwiek dniu obowiązywania umowy.  

b. nie udzieli jakiegokolwiek zabezpieczenia płatności zobowiązań wobec osób trzecich (w postaci 
hipoteki, zastawu, poręczenia, gwarancji lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o podobnym 
skutku), z wyłączeniem poręczeń udzielonych przez Emitenta spółkom zaleŜnym od Emitenta, 
będącymi jednostkami zaleŜnymi w rozumieniu Ustawy o rachunkowości w drodze cesji praw i 
obowiązków wynikających z umów obowiązujących Emitenta w dniu podpisania umowy, bądź 
wskutek zawarcia przez niego kolejnych umów związanych wyłącznie z realizacją projektów 
developerskich zgodnie ze statutem Emitenta. 

c. nie zawrze umów, co do których istnieje uzasadniona obawa, Ŝe mogłyby naruszać prawa 
posiadaczy obligacji lub prawa i obowiązki Banku wynikające z umowy. 

d. nie będzie podejmował działań, które mógłby spowodować, Ŝe zobowiązania Emitenta w stosunku 
do innych wierzycieli staną się w jakikolwiek sposób uprzywilejowane w stosunku do zobowiązań z 
tytułu obligacji, za wyjątkiem przywilejów przysługujących z mocy prawa lub istniejących w dniu 
ustanowienia zabezpieczenia. 

e. bez zgody Banku nie dokona oraz zapewni, ze Ŝadna ze spółek z jego grupy nie dokona 
rozporządzenia całością lub częścią swojego majątku z wyjątkiem rozporządzenia dokonanego: w 
zamian za środki pienięŜne, na warunkach rynkowych, w ramach normalnej działalności 
gospodarczej lub między spółkami z jego grupy. 

Wśród przyczyn rozwiązania umowy, wskazano m. in. niedokonanie spłaty jakiegokolwiek zadłuŜenia 
finansowego Emitenta (lub innej spółki z jego grupy) w terminie jego wymagalności lub po upływie dodatkowego 
ustalenia terminu do zapłaty. 

Wypowiedzenie umowy dealerskiej, opisanej poniŜej, powoduje takŜe rozwiązanie rzeczonej umowy, jednakŜe 
nie wcześniej niŜ w ostatnim dniu wykupu obligacji wyemitowanych przed datą wypowiedzenia. 

Wszelkie spory powstałe z opisywanej umowy rozstrzygane będą przez Sad ArbitraŜowy przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej w Warszawie w trybie postępowania określonego regulaminem tego sądu. 

Aneksem z 6 września 2007 dokonano podwyŜszenia maksymalnego programu emisji obligacji do kwoty 80.000 
tys. zł. 

Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego w ramach opisywanej umowy Emitent wyemitował obligację 
o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 39.000 tys. zł. W związku z dokonaną w 2009 roku serią transakcji 
nabycia i umorzenia własnych obligacji o łącznej wartości nominalnej 28.150 tys. zł, na dzień zatwierdzenia 
Dokumentu Rejestracyjnego w posiadaniu obligatariuszy pozostają obecnie obligacje z datą wykupu 8 marca 
2010 roku o łącznej wartości nominalnej 10.850 tys. zł. 
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Umowa dealerska z Raiffeisen Bank Polska S.A. 

Opisywana umowa, zawarta w dniu 9 listopada 2006 roku w Warszawie, wraz z przedstawioną powyŜej umową 
agencyjną, przewiduje i reguluje przebieg wielokrotnych emisji Obligacji Emitenta przez okres 5 lat od daty jej 
zawarcia, tj. do dnia 9 listopada 2011 roku. Ogólne warunki tych emisji oraz charakter obligacji zostały opisane 
powyŜej. 

Na podstawie umowy, Raiffeisen Bank zobowiązał się do wykonywania funkcji: Dealera – a więc w szczególności 
do organizowania obrotu pierwotnego poprzez proponowanie inwestorom nabycia obligacji, a takŜe do 
organizowania obrotu wtórnego poprzez wyszukiwanie inwestorów zainteresowanych nabyciem obligacji. 

Procedura emisji obligacji za pośrednictwem Dealera rozpoczyna się w momencie dostarczenia bankowi 
zatwierdzonej przez Emitenta propozycji nabycia obligacji. 

Wśród przyczyn rozwiązania umowy, wskazano m. in. niedokonanie spłaty jakiegokolwiek zadłuŜenia 
finansowego Emitenta (lub innej spółki z jego grupy) w terminie jego wymagalności lub po upływie dodatkowego 
ustalenia terminu do zapłaty. 
 
Wszelkie spory powstałe z opisywanej umowy rozstrzygane będą przez Sąd ArbitraŜowy przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej w Warszawie w trybie postępowania określonego regulaminem tego sądu. 

6.2. Opis głównych rynków, na których Grupa prowadz i działalno ść 

6.2.1. Otoczenie rynkowe Grupy Kapitałowej Emitenta 

Emitent jest podmiotem dominującym w Grupie prowadzącej działalność na polskim rynku nieruchomości. 
Obszarem aktywności inwestycyjnej tej Grupy jest branŜa developerska. 
 
W ramach rynku nieruchomości, na którym Grupa prowadzi działalność, przy zastosowaniu kryterium rodzaju 
prowadzonych inwestycji wyszczególnia się jego dwa podstawowe obszary: 
 
1. Rynek kompleksowych przedsięwzięć developerskich 

 
We wskazanym wyŜej obszarze rynku nieruchomości inwestycje prowadzone są na wszystkich etapach - od 
momentu pozyskania gruntu do chwili sprzedaŜy wytworzonej powierzchni uŜytkowej, w postaci 
pojedynczych lokali lub całego budynku. Inwestycje dokonywane na rynku kompleksowych przedsięwzięć 
developerskich charakteryzują się wyŜszym poziomem oczekiwanej stopy zwrotu przy jednoczesnym 
podwyŜszonym poziomie ryzyka. Grupa Kapitałowa Emitenta koncentruje swoje działania w tym obszarze 
rynku nieruchomości. 
 

2. Rynek transakcyjny (inwestycyjny) 
 
Przedmiotem inwestycji we wskazanym wyŜej obszarze rynku jest istniejąca powierzchnia uŜytkowa, na 
której w wielu przypadkach wynajmowana jest powierzchnia biurowo - handlowa, która powstała w ramach 
poprzedzającego transakcję przedsięwzięcia developerskiego. Działalność inwestycyjna w tym obszarze 
rynku polega na nabywaniu w celu dalszej odsprzedaŜy. Grupa Kapitałowa Emitenta nie prowadzi 
działalności operacyjnej w powyŜszym obszarze rynku nieruchomości. 
 

Rynek nieruchomości moŜna ponadto podzielić zgodnie z kryterium rodzaju powierzchni uŜytkowej tworzonej w 
ramach przedsięwzięcia developerskiego. W ramach takiego podziału rynek nieruchomości dzieli się na kilka 
głównych segmentów branŜowych takich jak:  
� rynek powierzchni mieszkaniowej,  
� rynek powierzchni biurowej,  
� rynek powierzchni handlowej,  
� rynek powierzchni magazynowej,  
� rynek hotelarski,  
� inne. 

 
Zgodne z przyjętą przez Zarząd Emitenta strategią Grupa koncentruje swoje podstawowe działania inwestycyjne 
wyłącznie na rynku kompleksowych usług developerskich. Projekty realizowane przez Grupę związane są z 
budową luksusowych obiektów zawierających zarówno powierzchnię mieszkaniową, jak i biurowo – handlową 
(komercyjną) z przeznaczeniem dla zamoŜnych klientów. Nieruchomości budowane przez Grupą (mieszkaniowe i 
komercyjne) charakteryzują się podwyŜszonym standardem wykończenia i oferowane są na rynkach duŜych 
miast w Polsce (Warszawa, Poznań, Szczecin) oraz w innych atrakcyjnych inwestycyjne lokalizacjach (np. 
Dziwnów). 
 
W poniŜszej tabeli przedstawione zostały udziały poszczególnych segmentów branŜowych w aktywach Grupy na 
koniec 2007 r., 2008 r. i I półrocza 2009 r. (w tys. zł). Nie podano danych porównywalnych za 2006 r. w związku z 
brakiem moŜliwości wyodrębnienia segmentów działalności. 
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Powierzchnia 

mieszkaniowa 
Powierzchnia 

biurowa 

Powierzchnia 
handlowo- 
usługowa 

Powierzchnia 
pozostała 

Aktywa 
nieprzypisane 

Suma 

2007 61 815 82 493 58 659 18 064 68 978 290 009 
2008 173 413 136 123 74 048 9 082 22 809 415 475 
I półrocze 2009 177 421 130 329 73 949 9 723 27 521 418 943 
Źródło: Emitent 
 
Wyodrębnienie aktywów w ramach segmentów branŜowych opiera się na wyliczeniu wagi poszczególnych 
segmentów w ramach danego projektu (przypisanego do określonej spółki celowej) i jest wykonywane według 
algorytmu, ustalonego przez Zarząd na potrzeby wypełnienia wymogów MSR i zaakceptowanego przez biegłego 
rewidenta. 
 
Na poniŜszym wykresie przedstawiony został udział procentowy poszczególnych segmentów branŜowych w 
aktywach Grupy na koniec I półrocza 2009 r.  
 

Źródło: Emitent 
 
Według Zarządu Emitenta polski rynek nieruchomości jest rynkiem relatywnie młodym. Mimo panującej od połowy 
2008 r. dekoniunktury gospodarczej, rynek nieruchomości postrzegany jest jako atrakcyjny obszar dla 
prowadzenia inwestycji w kaŜdym z wymienionych obszarów. Według raportu „Rynek nieruchomości gruntowych 
w Polsce - wyniki badania zasobów gruntów inwestycyjnych na rynku gruntów inwestycyjnych, Maj 2009” 
opublikowanego w serwisie www.prodevelopment.pl w latach 2005 – 2006, gdy na rynku nieruchomości 
panowała hossa developerzy pozyskali znaczne zasoby gruntów, które mogą wystarczyć na 7-8 lat realizacji 
nowych inwestycji. Aktualne zasoby gruntów inwestycyjnych w Polsce pozwalają na powstanie około 19 mln m² 
powierzchni uŜytkowej. Według autorów powyŜszego raportu duŜa nadpodaŜ gruntów inwestycyjnych, często 
obciąŜonych zobowiązaniami, przy braku popytu powoduje, Ŝe spadki cen działek developerskich mogą być 
bardziej dynamiczne niŜ spadki cen mieszkań. Aktualnie ceny ofertowe gruntów są o 20-30% niŜsze niŜ na 
szczycie hossy (w okresie 2007 - 2008 r.). W konsekwencji developerzy, którzy nabyli grunty w hossie, z uwagi 
na wysoką cenę zakupu gruntu, osiągną niŜsze marŜe z realizacji projektu w porównaniu z developerami 
aktualnie nabywającymi działki.  
 
W porównaniu do szczytu hossy na rynku nieruchomości w roku 2006, koszt budowy 1 m2 powierzchni uŜytkowej 
mieszkań spadł nawet o 15%. Przyczyną tego spadku jest wygaszenie presji na wzrost wynagrodzeń w firmach 
budowlanych, a takŜe spadek cen materiałów budowlanych. 
 
 
 
 
 
 

Powierzchnia 
mieszkaniowa 

42%

Powierzchnia 
biurowa

31%

Powierzchnia 
handlowo-usługowa 

18%

Powierzchnia 
pozostała

2%

Aktywa 
nieprzypisane

7%

Udziały poszczególnych segmentów  w aktywach Grupy w I półroczu 2009 r.
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Czynniki maj ące wpływ na atrakcyjno ść rynku nieruchomo ści w Polsce  
 
O atrakcyjności polskiego rynku nieruchomości decydują czynniki wynikające zarówno z procesów integracji 
europejskiej, jak i sytuacji wewnętrznej w kraju, w szczególności są to takie czynniki jak: korzystna sytuacja na 
rynku mieszkaniowym (polskie zasoby mieszkaniowe są najmniejsze w Europie oraz są niskiej jakości), rosnąca 
zdolność nabywcza społeczeństwa, spadek ryzyka inwestycyjnego w Polsce, strategiczne połoŜenie kraju, 
pojawienie się efektu „eksportu usług” (umiejscawianie w Polsce centrów obsługi duŜych, globalnych korporacji), 
a takŜe ogólna, relatywnie dobra na tle innych państw Unii Europejskiej, sytuacja gospodarcza kraju. 
 
Istotnym czynnikiem mającym wpływ na koniunkturę na rynku nieruchomości ma poziom PKB kraju. Według 
danych GUS PKB niewyrównany sezonowo wzrósł w II kwartale 2009 roku o 1,1% r/r wobec 0,8% w poprzednim 
kwartale. W całym I półroczu PKB zwiększył się o 1,0% r/r. PKB wyrównany sezonowo (ceny stałe przy roku 
odniesienia 2000) wzrósł w tym okresie o 1,4% r/r wobec 1,7% r/r w I kwartale 2009 r. Zmiany te naleŜy 
odczytywać jako zdecydowany sygnał wskazujący na moŜliwość uniknięcia przez Polskę recesji biorąc pod 
uwagę, Ŝe dodatni wzrost PKB zanotowały tylko trzy kraje Unii Europejskiej (Polska jako jedyny kraj w regionie). 
Relatywnie dobra sytuacja gospodarcza w I kwartale 2009 r. była związana z utrzymaniem się w tym okresie 
silnego popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych. 
 
W ocenie Ministerstwa Finansów w 2009 r. wzrost PKB wyniesie 0,9%. Natomiast załoŜenia budŜetowe na 
2010 r. zakładają, Ŝe PKB wzrośnie o 1,2%. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 
2009 r. Polska zanotuje spadek PKB o 0,7%, zaś wzrost o 1,5% w roku 2010. 
 
Zgodnie z raportem Ministerstwa Gospodarki "Analiza sytuacji gospodarczej Polski w okresie I-IX 2009" 
opublikowanym w serwisie www.mg.gov.pl, w 2009 r. PKB wzrośnie o 1,5%, co będzie wynikiem m.in. sytuacji na 
rynku kredytowym i powodzenia światowych działań antykryzysowych. Według raportu w samym III kwartale 
wzrost gospodarczy wzrósł o 1,7 proc. w ciągu roku. W ciągu trzech pierwszych kwartałów PKB wzrósł o 1,2 % w 
porównaniu z analogicznym okresem w 2008 r. 
 
Sytuacja w bran Ŝy developerskiej  
 
Pogorszenie koniunktury gospodarczej znalazło swoje odzwierciedlenie w sytuacji na rynku nieruchomości. Od 
początku 2009 r. developerzy stosują politykę pasywną co sprawia, Ŝe rynek nieruchomości znajduje się w fazie 
wyczekiwania i brak jest wyraźnych przesłanek do oczekiwania wzrostu aktywności na rynku inwestycyjnym w II 
połowie 2009 r. Zarząd Emitenta przewiduje, Ŝe w tym czasie większość właścicieli nadal będzie odraczać 
moment sprzedaŜy swoich aktywów.  
 
Według raportu „Warszawski rynek nieruchomości, III kwartał 2009” sporządzonego przez JONES LANG 
LASALLE IP, INC. w I półroczu 2009 r. na polskim rynku nieruchomości zawarto transakcje o łącznej wartości 320 
mln EUR, co stanowiło 20% wyniku w stosunku do porównywalnego okresu w 2008 r., wynik za I półrocze 2009 r. 
był jednocześnie poziomem najniŜszym od 2004 r. Większa część transakcji została zrealizowana w sektorze 
biurowym (około 205 mln EUR). W III kwartale 2009 r. nastąpił wzrost zainteresowania polskim rynkiem ze strony 
zagranicznych inwestorów, na co wskazuje liczba rozwaŜanych transakcji we wszystkich sektorach, które 
powinny zostać sfinalizowane do końca 2009 r., lub na początku roku 2010. Trwające rozmowy dotyczące wielu 
inwestycji, odczuwalne polepszenie na rynku oraz silne fundamenty polskiej gospodarki to czynniki, które, w opinii 
autorów raportu, przyczynią się do wzrostu wolumenu transakcji, stabilizacji stóp kapitalizacji i zahamowania 
dalszej korekty cen. 
 
Według danych GUS w 2008 r. oddano do uŜytkowania 105.470 nowych budynków, tj. o 9.594 budynki więcej niŜ 
w 2007 r. Liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do uŜytkowania wyniosła 81.970 (w 2007 r. – 
69.161) a budynków niemieszkalnych – 23.500 (w 2007 r. – 26.715).  
 
Rynek mieszkaniowy 
 
Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność developerską na rynku powierzchni mieszkaniowych na terenie 
kraju. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego posiada projekty w następujących lokalizacjach: w 
Warszawie, Poznaniu, Szczecinie oraz w Dziwnowie (woj. Zachodniopomorskie). Najistotniejszym rynkiem 
geograficznym z punktu widzenia ilości prowadzonych projektów, jak i wielkości ulokowanych aktywów jest rynek 
warszawski. Na rynku tym na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Grupa realizuje następujące 
projekty: 

� „Plac Unii” (Warszawa, ul. Puławska), 
� „Koneser” (Warszawa, ul. Ząbkowska), 
� „Rezydencja Foksal” (Warszawa, ul. Kopernika) 
� „Dom na Dolnej” (Warszawa, ul. Dolna). 

W Poznaniu Grupa jest w posiadaniu projektów „Marina Kiekrz” (Poznań, ul. Nad Jeziorem), w Szczecinie projekt 
„Sienno” (Szczecin, ul. Łączna) oraz w Dziwnowie „Horyzont” (Dziwnów, ul. Kaprala Koniecznego). 
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Według informacji zawartych w raporcie "Dane GUS – domów będzie więcej niŜ mieszkań" opracowanym przez 
Open Finance liczba mieszkań oddanych do uŜytku w Polsce w okresie styczeń - lipiec 2009 r. jest wyŜsza o 
7,1% niŜ w analogicznym okresie w 2008 r. Natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2009 r. wzrost ilości 
mieszkań oddanych do uŜytku wynosiła 109,7%. Z informacji przedstawionych w raporcie wynika, iŜ w miarę 
upływu czasu w 2009 r. dynamika ilości mieszkań oddanych do uŜytku ulega stopniowemu spadkowi. W opinii 
autorów raportu wartość tego wskaźnika na koniec 2009 r. będzie bliska zeru. 
 
Według danych pochodzących z raportu „Indeks cen mieszkań wzrósł we wrześniu o 2,5 proc.”, Emil Szweda, 
Bernard Waszczyk, Open Finance, współpraca: Home Broker, publikacja w serwisie www.open.pl III kwartał 
2009 r. charakteryzował się wciąŜ stosunkowo niską podaŜą na rynku mieszkaniowym przy rosnącym popycie, co 
spowodowało wzrost cen transakcyjnych. W III kwartale 2009 r., przy wciąŜ stosunkowo niewielkiej aktywności 
developerów, moŜna było zaobserwować wyraźny wzrost liczby transakcji - ich liczba była trzykrotnie wyŜsza niŜ 
w najsłabszym pod tym względem styczniu 2009 r., co w opinii autorów ww. raportu było przejawem raczej 
ogólnego cyklu koniunkturalnego w gospodarce – odbicia od dna wyznaczonego na początku 2009 r. – niŜ 
tendencji na rynku nieruchomości. 
 
Największym rynkiem mieszkaniowym w Polsce jest w rynek warszawski. W 2008 r. w Warszawie oddano do 
uŜytku prawie 19,4 tys. nowych mieszkań (najwięcej w okresie ostatnich 20 lat). Udział Warszawy w 
ogólnokrajowej produkcji mieszkań wyniósł w roku 2008 około 24% (łączny udział Warszawskiego Okręgu 
Metropolitalnego moŜna oszacować na około 30%).  
 
W I połowie 2009 r. developerzy wykazywali niewielką aktywność, a podaŜ na rynku mieszkaniowym w 
Warszawie spadła. Osiągnięty wynik w postaci około 900 nowych mieszkań był najsłabszy od 2 lat i oznaczał 
spadek o 35% w stosunku do IV kwartału 2008 r. W analogicznym okresie poprzedniego roku liczba 
wprowadzonych na rynek mieszkań była czterokrotnie większa. Po stronie popytowej, z powodu trudności z 
uzyskaniem kredytów wielu klientów rezygnowało z zakupu mieszkania, mimo wpłaconych wcześniej zaliczek.  
 
SprzedaŜ w Warszawie w I kwartale 2009 r. wzrosła o 50% w stosunku do IV kwartału 2008 r. i wyniosła 1.600 
mieszkań, Wynik ten jest zdecydowanie niŜszy od wyników za I kwartały z lat 2007 i 2008, gdy notowano 3-4 tys. 
sprzedawanych mieszkań. W II kwartale 2009 r. sytuacja na warszawskim rynku mieszkaniowym uległa poprawie. 
Według raportu „Warszawski rynek nieruchomości, III kwartał 2009” sporządzonego przez JONES LANG 
LASALLE IP, INC., opublikowanego w serwisie www.reas.pl odnotowano blisko 2.000 nowych transakcji. Nadal 
jednak liczba sprzedanych mieszkań jest niŜsza od długoterminowej przeciętnej dla rynku warszawskiego, czyli 
około 3.000 transakcji kwartalnie. Na koniec III kwartału 2009 r. w ofercie znajdowało się nieco poniŜej 12.000 
lokali, a zatem liczba odpowiadająca długoterminowej rocznej absorpcji na rynku warszawskim. Liczba mieszkań, 
których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-sierpień 2009 była o 79% niŜsza niŜ w analogicznym okresie roku 
ubiegłego. Do końca III kwartału 2009 r. developerzy wprowadzili do sprzedaŜy ok. 2.500 mieszkań, czyli niemal 
pięć razy mniej niŜ rok wcześniej. Liczba mieszkań sprzedanych przewyŜszyła jednak wyraźnie liczbę mieszkań 
wprowadzonych do sprzedaŜy, co przyczyniło się do zmniejszenia całkowitej oferty. Zgodnie z raportem w całym 
2009 r. liczba nowych transakcji sprzedaŜy osiągnie poziom ok. 8 000. Umiarkowana poprawa w dostępności 
kredytów hipotecznych, związaną z bardziej aktywną polityką banków, powinna wpłynąć na dalszy wzrost 
sprzedaŜy w roku 2010. Utrzymanie się wzrostowego trendu na rynku warszawskim wynika bezpośrednio z faktu, 
Ŝe sytuacja ekonomiczna mieszkańców Warszawy jest nadal zdecydowanie lepsza w porównaniu z resztą kraju. 
Czynnik ten istotnie pozytywnie wpływa na perspektywy Grupy, gdyŜ przewaŜająca część projektów realizowana 
jest na tym lokalnym rynku. 
 
W Poznaniu – takŜe istotnym dla Grupy rynku - w 2008 r. oddano do uŜytkowania 3.343 mieszkania. Najwięcej 
nowych projektów mieszkaniowych rozpoczęto lub kontynuowano w centrum miasta. Wyniki sprzedaŜowe za I 
półrocze 2009 r. niektórych poznańskich developerów wskazują na wzrost zainteresowania zakupem 
nieruchomości.  
 
Rok 2008 był rekordowy pod względem liczby mieszkań oddanych do uŜytku w Polsce, co zdaniem analityków 
Open Finance mogło wynikać m. in. ze zmian w prawie, które weszły w Ŝycie od 1 stycznia 2009 r. Inwestorzy 
przyspieszali tempo realizacji projektów w 2008 r., gdyŜ od 1 stycznia 2009 r. oddanie do uŜytku domów i 
mieszkań moŜliwe jest tylko po uzyskaniu świadectwa energetycznego. Wysoka liczba mieszkań oddanych do 
uŜytku w I połowie 2009 r. związana była z projektami, które nie zostały zakończone w planowanym czasie w 
2008 r. 
 
W okresie od stycznia do lipca 2009 r. liczba rozpoczętych budów spadła o 28%, a liczba wydanych pozwoleń 
spadła o 23%. Przy czym nowe projekty ograniczają głównie sami developerzy – liczba rozpoczętych przez nich 
budów spadła w tym samym okresie (od stycznia do lipca 2009 r.) o 52%, a liczba wydanych dla nich pozwoleń 
na budowę spadła o 36%.  
 
W 2009 r. zanotowano takŜe znaczący spadek cen materiałów budowlanych i robocizny, co korzystnie wpływa na 
sytuację developerów a takŜe wielu inwestorów indywidualnych.  
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W tabeli poniŜej zaprezentowane zostały podstawowe dane dotyczące koniunktury na rynku nieruchomości w 
Polsce w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2009 r. 
 

Rynek mieszkaniowy dane w sztukach dane w % w stosunku do 
analogicznego okresu 2008 r. 

Mieszkania oddane do uŜytku 89 851 + 7% 

Wydane pozwolenia 107 055 - 23% 

Rozpoczęcie budowy 80 740 -28% 
Źródło: „Dane GUS – domów będzie więcej niŜ mieszkań" opracowane przez Open Finance w 2009 r. 
 
W przyroście nowych zasobów mieszkaniowych największy udział mieli developerzy, którzy w I półroczu 2009 r. 
oddali do uŜytku 35.768 mieszkań (około 47% ogólnej liczby mieszkań oddanych do uŜytku w czasie I półrocza 
2009 r.), przez co liczba mieszkań oddanych przez tę grupę wzrosła o 23,3%.  
inwestorzy indywidualni w I półroczu 2009 r. wybudowali 34.285 mieszkań (o 1,2% więcej niŜ rokiem I półroczu 
2008 r.). W tej grupie inwestorów spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń i rozpoczynaniem nowych 
inwestycji mieszkaniowych był mniejszy niŜ wśród developerów. Inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na 
budowę 51.538 mieszkań i rozpoczęli budowę 45.538 mieszkań, tj. odpowiednio o 9,9% i o 11,0% mniej w 
stosunku do I półrocza 2008 r. 
 
Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. oddały do uŜytkowania 3.208 mieszkań 
(o 13,4% mniej niŜ przed rokiem). Liczba uzyskanych przez spółdzielnie mieszkaniowe pozwoleń i 
rozpoczynanych mieszkań była równieŜ mniejsza, tj. odpowiednio o 37,1% i o 42,5%. 
 
Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do uŜytkowania w 
pierwszych sześciu miesiącach 2009 r. łącznie 2.757 mieszkań, tj. o 47% więcej niŜ w ub. roku, a ich udział w 
ogólnej liczbie mieszkań oddanych do uŜytkowania był nieco mniejszy niŜ przed rokiem i wyniósł 3,6%. 
W budownictwie komunalnym oddano w I półroczu 2009 r. 1.213 mieszkań, tj. o 18,6% więcej niŜ w I półroczu 
2008 r., a w budownictwie zakładowym – 379 mieszkań (o 90,5% więcej niŜ w analogicznym okresie w 2008 r.). 
W budownictwie społecznym czynszowym oddano 1.165 mieszkań (o 21,7% mniej niŜ w I półroczu 2008 r.). 
 
Zgodnie z raportem „Rynek Mieszkaniowy, Polska, Raport z rynku, III kwartał 2009 r.” sporządzonym przez Ober-
Haus Nieruchomości Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie; opublikowanym w serwisie www.ober-haus.pl, w III 
kwartale 2009 r. moŜna było odnotować nieznaczne osłabienie tendencji spadkowej na rynku. Skala spadku 
zmniejszyła się do średnio 1,5% w ciągu trzech miesięcy w największych lokalizacjach rynku mieszkaniowego w 
Polsce, tj. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi i Katowicach.  
Od III kwartału 2008 r. banki zaostrzyły znacząco kryteria przyznawania kredytów. W dalszym ciągu trudno o 
uzyskanie finansowania zakupu nieruchomości o znacznej wartości. Banki preferują kredyty uznawane przez nie 
za bezpieczne, w szczególności z dopłatami w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim”. Program ten 
odnosi coraz większe sukcesy i jest to widoczne we wszystkich ww. kluczowych miastach. Z tego powodu 
preferowane i cieszące się dobrymi wynikami sprzedaŜowymi są oferty mieszkaniowe spełniające wymogi ww. 
programu rządowego, czyli kierowane do najtańszego segmentu rynku. 
W przypadku ofert pozycjonowanych w najwyŜszym segmencie, nawet w odniesieniu do inwestycji juŜ 
zrealizowanych lub będących na ukończeniu, klienci oczekują znacznych obniŜek i zazwyczaj uzyskują około 
10% zniŜki.  
 
Według raportu „Warszawski rynek nieruchomości, II kwartał 2009” sporządzonego przez JONES LANG 
LASALLE IP, INC. Z siedzibą w Nowym Jorku, opublikowanego w serwisie www.reas.pl, naleŜy się jednak 
spodziewać zmiany nastawienia właścicieli nieruchomości planujących sprzedaŜ swych aktywów, którzy w 
niektórych przypadkach mogą wykazać większą gotowość do akceptacji zredukowanych cen. Zawieranie 
transakcji na zrewidowanych warunkach powinno skłonić większą liczbę właścicieli do zaakceptowania nowego 
poziomu cen i sprzedaŜy swoich aktywów. Jednak z drugiej strony, ze względu na ograniczoną ilość kapitału 
dostępnego na rynku z przeznaczeniem na zakup nieruchomości, w opinii autorów raportu, wartość transakcji w 
Polsce w ciągu najbliŜszych 6-12 miesięcy nie zmieni się znacząco w porównaniu z I połową 2009 r. W II połowie 
2009 r. najatrakcyjniejszym segmentem rynku nieruchomości pozostaje segment powierzchni mieszkaniowych, w 
szczególności w sektorze mieszkań najtańszych, w którym potencjalna rentowność projektu moŜliwa do 
osiągnięcia moŜe wynosić nawet 20%. 
 
Rynek powierzchni komercyjnej (biurowo – handlowej) 
 
Według informacji zawartych w opracowaniu „Rynek Komercyjny, Polska, Raport z rynku, III kwartał 2009 r.” 
sporządzonego przez Ober-Haus Nieruchomości Sp. z o.o., rynek nieruchomości biurowych w Polsce 
charakteryzuje się niŜszym popytem w porównaniu do poprzednich okresów. Malejący popyt przy duŜej podaŜy 
budynków biurowych przyczynił się do obniŜenia czynszów oraz wzrostu współczynnika powierzchni niewynajętej 
(w Warszawie poziom pustostanów wzrósł z 2,7% na koniec 2008 r. do 4,6% po II kwartale 2009 r., zaś w III w 
porównaniu z II kwartałem wzrósł do poziomu 6%). Na rynku pojawiło się takŜe coraz więcej powierzchni biurowej 
do podnajęcia (ponad 40 tys. m2). 



Dokument Rejestracyjny 

75 
Prospekt emisyjny trzyczęściowy BBI Development NFI S.A. 

 
Jednym z czynników mających wpływ na spadek popytu na powierzchnie biurowe był wzrost kursów walut. 
Wzrost ten znacząco odbił się na najemcach, którzy za swoje powierzchnie zobowiązani są płacić w euro. Istotny 
(około 50%) wzrost kursu euro w stosunku do polskiej waluty występujący w IV kwartale 2008 r. oraz w I kwartale 
2009 r. doprowadził do wzrostu kosztu stałego firm (długoterminowy wynajem powierzchni biurowej). W wielu 
przypadkach spowodowało to, Ŝe firmy w celu zmniejszenia kosztów utrzymania biura podejmują decyzję o 
podnajmie części powierzchni lub zmianie lokalizacji na tańszą.  
 
W III kwartale 2009 r. widoczny był spadek wysokości czynszów, choć wciąŜ utrzymują się one na wysokim 
poziomie. Według informacji przedstawionych w raporcie „Rynek Komercyjny, Polska, Raport z rynku, III kwartał 
2009 r.” sporządzonego przez Ober-Haus Nieruchomości Sp. z o.o. w 2009 r. w Warszawie, w Centralnym 
Obszarze Biznesu w III kwartale 2009 r. kształtowały się one na poziomie 19-26 EUR/m2 natomiast w 2008 r. 
poziom cen wynosił 28 – 37 EUR/m2. Poza centrum ceny czynszów kształtowały się na poziomie 11-16 EUR/m2 
w III kwartale 2009 r., a w 2008 r. 18-20 EUR/m2. Od II kwartału 2009 r. w Polsce nastąpił wyraźny spadek 
zainteresowania lokalami handlowymi połoŜonymi w centrach miast, przy głównych ulicach. W porównaniu z 
2008 r. jest coraz większa ilość pustostanów co wymusza na właścicielach nieruchomości urealnienie stawek 
najmu, dotychczas znacznie zawyŜonych. Główną przyczyną jest ograniczenie ekspansji banków i instytucji 
finansowych, co z kolei jest korzystne dla pozostałych klientów, którzy nie dysponowali odpowiednim zapleczem 
finansowym umoŜliwiającym skuteczną konkurencję. Sieci handlowe ze szczególną uwagą i ostroŜnością 
wybierają kaŜdą nową lokalizację, a coraz więcej najemców oczekuje dodatkowych bonusów takich jak dopłaty do 
aranŜacji lokalu, obniŜenie lub zawieszenie płatności na czas adaptacji lokalu. 
 
Spadki czynszów odnotowane zostały niemal we wszystkich istotnych dla rynku miastach Polski (w Warszawie o 
około 15%, Krakowie 8%, w Poznaniu o 10%). Mimo spadku stawek czynszów w najbardziej atrakcyjnych 
lokalizacjach, nadal najwyŜszy ich poziom utrzymuje się w Warszawie. Warszawa wciąŜ pozostaje głównym 
rynkiem handlowym w Polsce z nieco ponad 1,4 mln m2 powierzchni handlowej. Drugie miejsce zajmuje 
aglomeracja śląska (885 tys. m2), a trzecie rynek trójmiejski (580 tys. m2). 
 
Trzeci kwartał 2009 r. autorzy raportu „Rynek Komercyjny, Polska, Raport z rynku, III kwartał 2009 r.” określają 
jako okres spokoju na rynkach inwestycyjnych, mimo zauwaŜalnego powrót inwestorów na rynki nieruchomości 
komercyjnych. Głównym powodem zwiększenia zainteresowania rynkiem jest polepszanie się sytuacji związanej 
z uzyskaniem kredytów inwestycyjnych. 
 
Czynnikiem istotnie przyczyniającym się do spowolnienia na rynku inwestycyjnym nieruchomości komercyjnych, 
są znaczne róŜnice w oczekiwaniach kupujących oraz sprzedających odnośnie do poziomu stóp kapitalizacji 
rozumianych jako stosunek rocznego czynszu netto do ceny rynkowej danej nieruchomości (przyjmuje się, Ŝe w 
odniesieniu do inwestycji w nieruchomości stopa kapitalizacji powinna być wyŜsza od długoterminowej stopy 
dochodowości obligacji skarbowych, z uwagi na fakt, Ŝe poziom ryzyka towarzyszącego takim inwestycjom jest z 
reguły wyŜszy od poziomu ryzyka przy inwestowaniu w obligacje skarbowe). Stopy kapitalizacji osiągane w III 
kwartale 2009 r. wynosiły: ok. 6,50%-8,40% w segmencie powierzchni biurowych, ok. 7%-9,80% w segmencie 
powierzchni handlowych oraz 2,90%-6,00% w segmencie magazynowym. 
 
Według analiz przeprowadzonych przez autorów raportu „Prognoza Rozwoju Rynku Nieruchomości Biurowych w 
Polsce: Powrót do Przyszłości?, Sierpień 2009”, JONES LANG LASALLE IP, INC., publikacja w serwisie 
www.joneslanglasalle.pl, w 2009 r. na polski rynek trafi około 550 000 m2 nowoczesnych biur, natomiast w latach 
2010-2011 będzie moŜna zaobserwować znaczne osłabienie aktywności developerskiej na rynku powierzchni 
komercyjnej - na rok 2010 realnie do uŜytkowania oddanych zostanie jedynie połowa planowanych inwestycji 
(około 345 000 m2), natomiast na rok 2011 zaledwie około jednej szóstej powierzchni z deklarowanych planów 
developerów (około 272.000 m2). W opinii autorów raportu rynek powierzchni komercyjnej w latach 2009-2011 
będzie rynkiem najemców, a istotnym czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej będzie kwestia 
jakości oferowanych produktów.  
 
Największy rynek nieruchomości biurowych zlokalizowany jest w Warszawie. Jest to najbardziej zasobny rynek w 
Polsce. W 2008 r. na warszawskim rynku nieruchomości biurowych przybyło 270 tys. m2. Dostępna nowoczesna 
powierzchnia biurowa to ponad 2.960 tys. m2. W 2009 r. planowanych do oddania jest 340 tys. m2. Nowe 
inwestycje są wynajmowane jeszcze w fazie budowy, z uwagi na ograniczony wybór, jaki mają potencjalni 
najemcy. Niski poziom podaŜy nowej powierzchni biurowej w centrum Warszawy powoduje, Ŝe ta tendencja 
prawdopodobnie nadal się utrzyma. JuŜ na początku 2009 r. aŜ 58% nowej powierzchni biurowej przeznaczonej 
do oddania w tym samym roku było albo juŜ wynajęte albo na etapie podpisywania listów intencyjnych. 
Najbardziej popularne warszawskie lokalizacje biurowe to Śródmieście, Mokotów i Ochota. RównieŜ rynek 
powierzchni handlowych jest największy w Warszawie. Łączna podaŜ nowoczesnej powierzchni handlowej 
przekracza 1.410 tys. m2. W 2008 r. w Warszawie przybyło 18.300 m2 powierzchni handlowej. W stolicy wciąŜ 
istnieje duŜy popyt na powierzchnie handlowe. Wielkość niewynajętych powierzchni handlowych w 2008 r. 
wyniosła jedynie ok. 1%. Najbardziej poŜądane jest centrum Warszawy, gdzie ceny za wynajem powierzchni 
sukcesywnie rosną, co wynika głównie z braku moŜliwości budowy nowych obiektów. Główni inwestorzy to firmy 
pochodzące z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemiec i USA. 
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Według informacji zawartych w opracowaniu „Rynek Komercyjny, Polska, Raport z rynku, II kwartał 2009 r.” 
sporządzonego przez Ober-Haus Nieruchomości Sp. z o.o. rynek nieruchomości biurowej w Poznaniu znajduje 
się w fazie wzrostowej. W 2008 r. podaŜ powierzchni biurowej wyniosła tam 168 tys. m2, z czego 25 tys. m2 to 
powierzchnie oddane do uŜytkowania w 2008 r. W centrum miasta ulokowanych jest 60% biurowców. PodaŜ 
nowych inwestycji jest ograniczona głównie ze względu na brak miejscowych planów zagospodarowania terenu. 
Popyt na nowoczesną powierzchnię biurową rośnie. Najbardziej popularne wśród najemców są biura o 
powierzchni od 150 do 300 m2. Silny popyt odzwierciedla spadający wskaźnik niewynajętej powierzchni, który w II 
kwartale 2009 r. wynosił 2%, natomiast w III kwartale 2009 r. wzrósł do 4%. 
 
Rynek powierzchni handlowej w Poznaniu jest bardzo nasyconym rynkiem - ponad 700 m2 powierzchni przypada 
na 1.000 mieszkańców. W 2008 r. w funkcjonujących obiektach było 450 tys. m2 powierzchni handlowej. W 
Poznaniu do końca 2009 r. planowane jest do oddania 250.000 m2 powierzchni w nowych centrach handlowych. 
Popyt na powierzchnie handlowe generowany przez duŜe sieci handlowe, jest wciąŜ bardzo wysoki. Z uwagi na 
niewystarczającą podaŜ brakuje dostępnej powierzchni w galeriach i centrach handlowych w mieście.  

6.2.2. Struktura przychodów Grupy Kapitałowej Emitent a 

Do czasu przyjęcia nowej strategii rozwoju pod koniec 2005 r., przychody Grupy realizowane były z działalności 
związanej z zarządzaniem aktywami finansowymi, do których naleŜały m.in. akcje i udziały w spółkach 
kapitałowych w tym równieŜ w spółkach wniesionych przez Skarb Państwa, w ramach Programu Powszechnej 
Prywatyzacji. W 2006 r. Emitent finalizował strategię dezinwestycji, polegającą na systematycznym zmniejszaniu 
liczebności posiadanych pakietów akcji i udziałów. W styczniu 2007 r. nastąpiła sprzedaŜ ostatniego naleŜącego 
do portfela Emitenta pakietu akcji. W 2007 r. Emitent, w ramach realizacji nowej strategii inwestycyjnej, rozpoczął 
rozbudowę i organizację Grupy Kapitałowej, wnosząc poszczególne projekty oraz nabyte wcześniej 
nieruchomości do nowotworzonych spółek. W latach 2007 – 2008 i na dzień zatwierdzenia Dokumentu 
Rejestracyjnego podstawowym obszarem działalności gospodarczej Grupy i źródłem realizowanych przychodów 
jest działalność w zakresie realizacji i komercjalizacji inwestycji developerskich.  
 
Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez Grupę mają charakter długoterminowy i cechuje je długi okres 
zwrotu. W początkowym okresie realizacji projekty nie generują istotnych wpływów gotówkowych z działalności 
developerskiej, bądź teŜ generowane wpływy pozostają do wyłącznej dyspozycji banków kredytujących projekty 
inwestycyjne do zakończenia przedsięwzięcia lub spłaty kredytów. Cechą charakterystyczną działalności 
developerskiej jest nieregularność wielkości realizowanych przychodów, co przekładać się moŜe na wahania 
wartości zysków realizowanych przez Grupę w kolejnych okresach. 
 
W poniŜszej tabeli przedstawione zostały wartości przychodów Grupy w latach objętym historycznymi 
informacjami finansowymi (w tys. zł). 
 

Dane w tys. zł 3 Q 2009 3 Q 2008 I H 2009 I H 2008 2008 2007 2006 

Przychody z inwestycji 1 426 15 121 1 159 1 628 11 317 3 853 3 946 

Dynamika 9,4%  71,2%   293,7% 97,6%   

Przychody z tytułu odsetek od poŜyczek 1 426 0 1 159 1 628 3 299 4 203 2 384 
Zrealizowane i niezrealizowane zyski 
(straty) z inwestycji 0 15 121 0 0 8 018 -350 1 562 

Pozostałe przychody operacyjne 1 105 487 652 343 874 532 1 230 

Przychody finansowe 154 1 565 82 637 1 114 1 283 1 128 

Przychody razem 2 685  17 173 1 893 2 608 13 305 5 668 6 304 
Źródło Emitent 
 
Ze względu na fakt, Ŝe Grupa nie prowadzi działalności produkcyjnej ani handlowej, a podstawowym rodzajem 
prowadzonej działalności jest działalność developerska, Grupa nie prezentuje przychodów w ujęciu 
asortymentowym. Przychody realizowane przez Grupę prezentowane są jednak w podziale uwzględniającym 
rodzaj wytworzonej powierzchni. Wszystkie przychody Grupa realizuje na terenie Polski i nie prezentuje 
przychodów w podziale na rynki geograficzne. 
 
Wyodrębnienie przychodów w ramach segmentów branŜowych opiera się na wyliczeniu wagi poszczególnych 
segmentów w ramach przychodów generowanych przez dany projekt (przypisany do określonej spółki celowej) i 
jest wykonywane według algorytmu ustalonego przez Zarząd na potrzeby wypełnienia wymogów MSR i 
zaakceptowanego przez biegłego rewidenta. 
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W tabeli poniŜej zaprezentowane zostały przychody Grupy za rok 2008 r. oraz za I półrocze 2009 r. przypisane do 
rodzaju wytworzonej powierzchni. Grupa nie prezentuje podziału przychodów na segmenty działalności w ujęciu 
kwartalnym. 
 

Dane w tys. zł I H 2009 
Udział w 

przychodach 
ogółem  

2008 
Udział w 

przychodach 
ogółem  

Powierzchnia mieszkalna 994 53% 7 840 59% 

Powierzchnia biurowa 183 10% 203 2% 

Powierzchnia handlowo - usługowa 220 12% 509 4% 

Powierzchnia pozostała 38 2% 39 0% 

Przychody nieprzypisane 458 24% 4 714 35% 

Suma 1 893  13 305   

Źródło: Emitent 
 
W prezentowanych okresach dominujący udział w przychodach Grupy – wynoszący przeciętnie 56% - posiadały 
przychody uzyskane z finansowania projektów developerskich związanych z wytworzeniem powierzchni 
mieszkalnej. 
W 2008 r. zarówno w danych jednostkowych Emitenta, jak i w danych skonsolidowanych Grupy Kapitałowej 
największy udział w łącznych przychodach miał Projekt Developerski 10 (Szczecin Sienno), natomiast w danych 
za I półrocze 2009 r. największy udział w przychodach jednostkowych miały: Projekt Developerski 3 (Dom na 
Dolnej) i Projekt Developerski 5 (Supersam). W skonsolidowanych przychodach Grupy za I półrocze 2009 r. 
największy udział miał Projekt Developerski 6 (Koneser). 
W latach 2006 i 2007 Grupa nie dokonywała podziału przychodów według przedstawionych powyŜej kategorii ze 
względu na zbyt ogólny charakter przychodów. 
 
Sezonowo ść sprzeda Ŝy 
 
Poziom sprzedaŜy Grupy Kapitałowej Emitenta nie podlega w ciągu roku wahaniom sezonowym. 

6.3. Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na dz iałalno ść Grupy 
W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi i do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego 
czynnikiem nadzwyczajnym, który wpłynął na działalność Grupy była nowa strategia inwestycyjnej Emitenta 
przyjęta w grudniu 2005 r., w związku z przystąpieniem do spółki nowego inwestora – BBI Investment Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu. 
W 2005 r. Emitent zakończył realizację strategii związanej z Programem Powszechnej Prywatyzacji i w ciągu 
kolejnych dwóch latach sfinalizował dezinwestycje w zakresie posiadanych pakietów akcji.  
Następstwem zmiany strategii było rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w obszarze finansowania 
przedsięwzięć developerskich. Emitent – jako podmiot zarządzający funduszem developerskim – przystępuje do 
projektów developerskich poprzez obejmowanie udziałów w kapitałach zakładowych spółek celowych lub poprzez 
udzielanie im poŜyczek. W 2006 r. Emitent rozpoczął budowę Grupy Kapitałowej prowadzącej działalność 
developerską w pełnym zakresie, począwszy od nabywania gruntów (lub przystępowania do wspólnych 
przedsięwzięć z właścicielem gruntów), poprzez realizację projektu budowlanego, a skończywszy na 
komercjalizacji wytworzonej powierzchni uŜytkowej, w tym mieszkalnej, biurowej i handlowo-usługowej.  

6.4. Podsumowanie podstawowych informacji dotycz ących uzale Ŝnienia 
Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowy ch, handlowych 
lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjn ych 

6.4.1. UzaleŜnienie od patentów lub licencji 

W opinii Zarządu Emitenta nie występuje uzaleŜnienie od patentów i licencji. 

6.4.2. UzaleŜnienie od umów przemysłowych, handlowych lub finans owych 

W opinii Zarządu Emitenta nie występuje uzaleŜnienie od umów przemysłowych, handlowych i finansowych. 

6.4.3. UzaleŜnienie od nowych procesów 

W opinii Zarządu Emitenta nie występuje uzaleŜnienie od nowych procesów. 
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6.5. ZałoŜenia wszelkich o świadcze ń Emitenta dotycz ących jego pozycji 
konkurencyjnej 
Emitent nie określał swojej pozycji konkurencyjnej. Grupa działa w kilku segmentach rynku zdywersyfikowanych 
pod względem przedmiotu inwestycji, a takŜe geograficznym. Dostępne publikacje i opracowania rynkowe nie 
zawierają informacji odnośnie udziału Emitenta w rynku. 

7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

Grupę Kapitałową Emitenta tworzą następujące podmioty, wobec których Emitent jest podmiotem dominującym 
bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zaleŜne: 
 

− Realty Management sp. z o.o. w Warszawie - stosunek dominacji wynika z tego, Ŝe Emitent 
posiada w tej spółce większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników, a takŜe jest uprawniony do 
powoływania lub odwoływania większości członków organów tej spółki. Emitent posiada we 
wspomnianej spółce 100% udziałów, co daje mu 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

− Realty 2 Management sp. z o.o. w Warszawie - stosunek dominacji wynika z tego, Ŝe Emitent 
posiada w tej spółce większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników, a takŜe jest uprawniony do 
powoływania lub odwoływania większości członków organów tej spółki. Emitent posiada we 
wspomnianej spółce 100% udziałów, co daje mu 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

− Realty 3 Management sp. z o.o. w Warszawie - stosunek dominacji wynika z tego, Ŝe Emitent 
posiada w tej spółce większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników, a takŜe jest uprawniony do 
powoływania lub odwoływania większości członków organów tej spółki. Emitent posiada we 
wspomnianej spółce 100% udziałów, co daje mu 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. 

− Realty 4 Management sp. z o.o. w Warszawie - stosunek dominacji wynika z tego, Ŝe Emitent 
posiada w tej spółce większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników, a takŜe jest uprawniony do 
powoływania lub odwoływania większości członków organów tej spółki. Emitent posiada we 
wspomnianej spółce 100% udziałów, co daje mu 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. 

− Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 3 sp.k. w Warszawie - stosunek dominacji 
wynika z tego, Ŝe jedynym komplementariuszem tejŜe spółki jest spółka zaleŜna. Emitent ma 99,45 
% udziału w majątku spółki, a spółka zaleŜna od Emitenta ma 0,05% udziału w majątku spółki. 

− Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k. w Warszawie - stosunek dominacji 
wynika z tego, Ŝe jedynym komplementariuszem tejŜe spółki jest spółka zaleŜna od Emitenta. 
Emitent ma 97,56 % udziału w majątku spółki, a spółka zaleŜna od Emitenta ma 0,02% udziału w 
majątku spółki. 

− Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. w Warszawie - stosunek dominacji 
Emitenta wynika z tego, Ŝe Emitent posiada w tej spółce większość głosów na walnym 
zgromadzeniu. Ponadto komplementariuszem tejŜe spółki jest spółka zaleŜna od Emitenta. Emitent 
posiada udział w kapitale zakładowym wynoszący 99,80 % i taki sam udział w ogólnej liczbie 
głosów na walnym zgromadzeniu. 

− Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 S.K.A. w Warszawie - stosunek dominacji 
Emitenta wynika z tego, Ŝe Emitent posiada w tej spółce większość głosów na walnym 
zgromadzeniu. Ponadto komplementariuszem tejŜe spółki jest spółka zaleŜna od Emitenta. Emitent 
posiada udział w kapitale zakładowym wynoszący 99,75 % i taki sam udział w ogólnej liczbie 
głosów na walnym zgromadzeniu. 

− Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 8 S.K.A. w Warszawie - stosunek dominacji 
wynika z tego, Ŝe jedynym komplementariuszem tejŜe spółki jest spółka zaleŜna. Emitent ma 99,99 
% udziału w majątku spółki, a spółka zaleŜna od Emitenta ma 0,01% udziału w majątku spółki. 

− Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 9 S.K.A. w Warszawie - stosunek dominacji 
wynika z tego, Ŝe jedynym komplementariuszem tejŜe spółki jest spółka zaleŜna. Emitent ma 99,98 
% udziału w majątku spółki, a spółka zaleŜna od Emitenta ma 0,02% udziału w majątku spółki. 

− Realty 2 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 10 S.K.A. w Warszawie - stosunek dominacji 
wynika z tego, Ŝe jedynym komplementariuszem tejŜe spółki jest spółka zaleŜna. Emitent ma 64,99 
% udziału w majątku spółki, a spółka zaleŜna od Emitenta ma 0,01% udziału w majątku spółki. 

 

Ponadto konsolidacją objęte są takŜe następujące podmioty: 

− Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze sp. z o.o. Projekt Developerski 1 S.K.A. w Warszawie – 
spółka ta jest jednostką współkontrolowaną przez Emitenta z uwagi na fakt, Ŝe trzech z czterech 
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członków zarządu spółki Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze sp. z o.o. jest jednocześnie 
członkami zarządu Emitenta. 

− Nowy Plac Unii w Warszawie – spółka ta objęta jest konsolidacją z uwagi na opcję odkupu akcji, 
jaka została zastrzeŜona w umowie zawartej ze Spółdzielnią SpoŜywców SUPERSAM w dniu 5 
września 2007 roku (por. pkt 6.1.3.5. Dokumentu Rejestracyjnego), jak równieŜ z uwagi na to, Ŝe 
Emitent wywiera istotny wpływ na politykę operacyjną Spółki.  

 
PoniŜszy schemat przedstawia strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta oraz podmiotów uwzględnianych w 
sprawozdaniu finansowym, wraz ze wskazaniem udziału Emitenta w kapitale zakładowym (majątku), który 
stanowi jednocześnie – w przypadku spółek z o.o. oraz komandytowo-akcyjnych - udział w ogólnej liczbie głosów 
na walnych zgromadzeniach (zgromadzeniach wspólników) tych spółek. 
 

 
 
 
 
Poza opisaną powyŜej Grupą Kapitałową Emitent nie naleŜy do Ŝadnej innej grupy kapitałowej. 
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8. ŚRODKI TRWAŁE 

8.1. Znaczące rzeczowe aktywa trwałe (istniej ące lub planowane) w tym 
dzier Ŝawione nieruchomo ści oraz obci ąŜenia na nich ustanowione 
Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego spółki z Grupy są uŜytkownikiem wieczystym lub 
właścicielem następujących nieruchomości: 
 

Lokalizacja 
nieruchomo ści 

Wielko ść i struktura 
nieruchomo ści Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obci ąŜenia 

Warszawa, ul. Kopernika 
(KW WA4M/00234721/4) 

Działka o powierzchni 3.318 m2, 
teren niezabudowany  

Działalność developerska, 
budowa budynku 
wielofunkcyjnego z 
dominującą funkcją 
mieszkalną) 

UŜytkownikiem wieczystym gruntu jest 
Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze 
Sp. z o.o. Projekt Developerski 1 S.K.A. 

W KW WA4M/00234721/4 ujawniono hipoteki: 
hipotekę umowną kaucyjną do kwoty 40.000 
tys. zł na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A., 
hipotekę zwykłą w kwocie 30.000 tys. zł i 
hipotekę kaucyjną do kwoty 16.518 tys. zł na 
rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., 

Warszawa, ul. Dolna 
(KW WA2M/00313314/2) 
(KW WA2M/00398607/2) 

4 działki o łącznej powierzchni 
2.649 m2, 3 działki 
niezabudowane, na jednej 
znajduje się budynek 
przeznaczony do rozbiórki 

Działalność developerska, 
budowa budynku 
mieszkalnego 
wielorodzinnego 

UŜytkownikiem wieczystym gruntu jest 
Realty Management Sp. z o.o. Projekt 
Developerski 3 S.K. 

W KW WA2M/00313314/2 ujawniono hipoteki: 
hipotekę umowną łączną kaucyjną do kwoty 
47.250 tys. zł na rzecz Raiffeisen Bank Polska 
S.A.; w KW WA2M/00398607/2 ujawniono 
hipoteki: hipotekę umowną łączną kaucyjną do 
kwoty 47.250 tys. zł na rzecz Raiffeisen Bank 
Polska S.A.; 
 wskazane 2 księgi są współobciąŜone hipoteką 
na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. 

Warszawa, ul. Puławska 
(KW WA2M/00161840/7) 

2 działki o łącznej powierzchni 
12.753 m2, 
trwają prace rozbiórkowe 
dawnych pawilonów handlowych 
posadowiony do działki 

Działalność developerska, 
realizacja obiektu 
wielofunkcyjnego: handlowo-
biurowo-usługowego 

UŜytkownikiem wieczystym gruntu jest 
Nowy Plac Unii S.A. W KW WA2M/00161840/7 brak hipotek. 

Warszawa, ul. Ząbkowska 
(KW WA3M/00414667/6) 
(KW WA3M/00140502/0) 
(KW WA3M/00166827/2) 

4 działki o łącznej powierzchni 
47.998 m2, działki są zabudowane 
budynkami zespołu fabrycznego 
Wytwórni Wódek Koneser 
(wpisanej do rejestru zabytków) 

Działalność developerska, 
realizacja kompleksu 
wielofunkcyjnego 
obejmująca rewitalizację 
istniejących budynków oraz 
budowę nowych obiektów 
pełniących funkcje: 
mieszkaniową, biurową, 
handlowo-usługową oraz 
kulturalną 

UŜytkownikiem wieczystym gruntu jest 
Realty Management Sp. z o.o. Projekt 
Developerski 6 S.K.A. 

W KW WA3M/00414667/6 ujawniono hipoteki: 
hipotekę umowną łączną zwykła w kwocie 
8.262 tys. zł na rzecz Skarbu Państwa, 
hipotekę umowną łączną kaucyjną do kwoty 
71.680 tys. zł na rzecz Banku BPH S.A.; W KW 
WA3M/00140502/0 ujawniono hipoteki: 
hipotekę umowną łączną kaucyjną do kwoty 
71.680 tys. zł na rzecz Banku BPH S.A.; W KW 
WA3M/00166827/2 ujawniono hipoteki: 
hipotekę umowną łączną kaucyjną do kwoty 
71.680 tys. zł na rzecz Banku BPH S.A., 
hipotekę umowną łączną zwykła w kwocie 
8.262 tys. zł na rzecz Skarbu Państwa;  
Księgi KW WA3M/00414667/6 i 
KW WA3M/00166827/2 są współobciąŜone na 
rzecz Skarbu Państwa,  
wskazane 3 księgi są współobciąŜone hipoteką 
na rzecz Banku BPH S.A. 

Dziwnów, ul. Kaprala 
Koniecznego 
(KW 7264, KW 10099, KW 
24729, KW 25891, KW 
28641) 

5 działek o łącznej powierzchni 
21.344 m2, 3 nieruchomości 
gruntowe zabudowane (budynki 
przeznaczone do rozbiórki) i 2 
niezabudowane 

Realizacja budynków 
mieszkalnych z częścią 
usługową 

UŜytkownikiem wieczystym wszystkich 
działek jest Realty Management 
Sp. z o.o. Projekt Developerski 8 S.K.A. 

W KW 7264 ujawniono hipoteki: hipotekę 
zwykłą łączną w kwocie 36.400 tys. zł dla 
zabezpieczenia kapitału, hipotekę kaucyjną 
łączną do kwoty 5.800 tys. zł na rzecz BZ WBK 
S.A.; W KW 24729 ujawniono hipoteki: hipotekę 
zwykłą łączną w kwocie 2.000 tys. zł, hipotekę 
kaucyjną łączną do kwoty 250 tys. zł na rzecz 
BZ WBK S.A., hipotekę zwykłą łączną w kwocie 
36.400 tys. zł, hipotekę kaucyjną do kwoty 
5.800 tys. zł na rzecz BZ WBK S.A.; W KW 
25891 ujawniono hipoteki: hipotekę zwykłą 
łączną w kwocie 2.000 tys. zł, hipotekę 
kaucyjną łączną do kwoty 250 tys. zł na rzecz 
BZ WBK S.A., hipotekę zwykłą łączną w kwocie 
36.400 tys. zł, hipotekę kaucyjną do kwoty 
5.800 tys. zł na rzecz BZ WBK S.A.; W KW 
10099 ujawniono hipoteki: hipotekę zwykłą w 
kwocie 12.675 tys. zł, hipotekę kaucyjną do 
kwoty 1.800 tys. zł na rzecz BZ WBK S.A., 
hipotekę zwykłą łączną w kwocie 36.400 tys. zł 
dla zabezpieczenia kapitału, hipotekę kaucyjną 
łączną do kwoty 5.800 tys. zł na rzecz BZ WBK 
S.A. 
KW 7264, KW 24729, KW 25891, KW 10099 są 
współobciąŜone hipotekami w wysokości 
36.400 tys. zł i 5.800 tys. zł;  
KW 24729, KW 25891 są współobciąŜone 
hipotekami w wysokości 2.000 tys. zł i 250 tys. 
zł 
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Poznań, ul. Nad Jeziorem 
(KW PO1P/00203589/9) 

Działka o powierzchni 11.736 m2, 
teren zabudowany obiektami 
przeznaczonymi do rozbiórki 

Realizacja zespołu 
rekreacyjno-
wypoczynkowego 
wielofunkcyjnego 

Właścicielem działki jest Realty 
Management Sp. z o.o. Projekt 
Developerski 9 S.K.A. 

W KW PO1P/00203589/9 ujawniono hipoteki: 
hipotekę umowną zwykłą w kwocie 8.400 tys. 
zł, hipotekę umowną kaucyjną do kwoty 1.200 
tys. zł; obie na rzecz banku BZ WBK S.A. 

Szczecin, ul. Łączna 
(KW SZ1S/00101662/8) 

45 niezabudowanych działek o 
łączne powierzchni 115.314 m2 
oraz jedna działka zabudowana 
(w tym obiektami wpisanymi do 
rejestru zabytków) o powierzchni 
26.859 m2 

Realizacja zespołu 
budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z 
powierzchnią usługową 

Właścicielem działek (w tym udziału w 
działce przeznaczonej pod drogę 
wynoszącego ¾) jest Realty 2 
Management Sp. z o.o. Projekt 
Developerski 10 S.K.A. 

W KW SZ1S/00101662/8 ujawniono hipoteki: 
hipotekę zwykłą w kwocie 69.652 tys. zł na 
rzecz Amber Polska Sp. z o.o., hipotekę zwykłą 
w kwocie 11.602 tys. zł na rzecz PKO BP S.A., 
hipotekę umowną kaucyjną do kwoty 2.320 tys. 
zł na rzecz PKO BP S.A., hipotekę umowną 
zwykłą w kwocie 38.700 na rzecz PKO BP S.A., 
hipotekę umowną kaucyjną do kwoty 7.740 tys. 
zł na rzecz PKO BP S.A. 

Źródło: Emitent  
 
Grupa realizuje inwestycję na działce zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Rynek Nowego Miasta o powierzchni 
1.501 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA4M/00234813/6. UŜytkownikiem wieczystym 
działki jest spółka Serenus Sp. z o.o., spółka niepowiązana z Grupą kapitałowo lub osobowo. Na nieruchomości 
spółka Serenus Sp. z o.o. ustanowiła hipotekę kaucyjną do kwoty 1.500 tys. zł w celu zabezpieczenia zapłaty 
przez Serenus Sp. z o.o. dla MAX-FILM S.A. ceny z tytułu nabycia nieruchomości, na której prowadzony jest 
Projekt Developerski 2. 
 
Wskazane nieruchomości mają istotne znaczenie dla działalności gospodarczej Grupy. Emitent i pozostałe spółki 
z Grupy nie są w posiadaniu innych znaczących aktywów trwałych.  
 
Ponadto Emitent najmuje powierzchnię w Warszawie na potrzeby funkcjonowania biura oraz spółek zaleŜnych. 
Czynsz z tego tytułu wynosi około 30,4 tys. zł miesięcznie. 
 
Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent i pozostałe spółki z Grupy nie planują nabycia 
znaczących aktywów trwałych. 

8.2. Opis zagadnie ń i wymogów zwi ązanych z ochron ą środowiska, które 
mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych a ktywów 
trwałych 
Na Emitencie nie ciąŜą Ŝadne obowiązki z tytułu ochrony środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie 
przez niego rzeczowych aktywów trwałych. 

9. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

Ocena sytuacji finansowej Grupy przeprowadzona została na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta 
jednostkowego sprawozdania za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 r., skonsolidowanych 
zbadanych przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych za okres 12 miesięcy zakończonych 31 
grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2008 r., sporządzonych według MSSF i doprowadzonych do porównywalności na 
potrzeby Prospektu emisyjnego, niezbadanego i poddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r. (wraz z danymi porównywalnymi) 
sporządzonego według MSSF oraz niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania za III kwartał 2009 r. wraz z 
danymi porównywalnymi, sporządzonego zgodnie z MSSF. Dane finansowe za 2006 r. pochodzą z 
jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta i zostały przekształcone według MSSF i doprowadzone do 
porównywalności. Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 r.  
Dane za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2008 r. zostały doprowadzone do porównywalności poprzez 
korektę błędu podstawowego. Błąd polegał na tym, Ŝe niektóre koszty pośrednie zostały potraktowane jako 
koszty bezpośrednie i w efekcie zamiast wpłynąć na wynik roku bieŜącego, zwiększyły wartość nakładów na 
projekty developerskie i w efekcie zawyŜyły pozycję zapasów w skonsolidowanym bilansie na dzień 31 grudnia 
2008. Łączna kwota korekty wynosi 648 tys. zł. 

9.1. Sytuacja finansowa Grupy 
Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej 
 

Dane w tys. zł I H 2009 I H 2008 2008 2007 2006 

Działalność kontynuowana           

Przychody z inwestycji 1 159 1 628 11 317 3 853 3 946 

Dynamika 71,2%   293,7% 97,6%   

Przychody z tytułu odsetek od poŜyczek 1 159 1 628 3 299 4 203 2 384 

Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 0 0 8 018 -350 1 562 
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Koszty operacyjne 3 715 3 952 10 459* 5 272 2 084 

Dynamika 94,0%   198,4% 253,0%   

Amortyzacja 86 119 235 186 58 

ZuŜycie materiałów i energii 367 76 615 69 28 

Usługi obce 1 387 1 285 2 709 1 335 890 

Podatki i opłaty 173 833 1 511 1 389 196 

Wynagrodzenia 1 216 1 330 2 743 1 900 773 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 157 166 261 107 54 

Pozostałe koszty rodzajowe 329 143 2 385* 286 85 

Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej -2 556  -2 324 858 -1 419 1 862 

Pozostałe przychody operacyjne 652 343 874 532 1 230 

Pozostałe koszty operacyjne 560 402 635 674 57 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem i kosz tami 
finansowymi -2 464 -2 383 1 097* -1 561 3 035 

Przychody finansowe 82 637 1 114 1 283 1 128 

Koszty finansowe 343 30 281 141 0 

Zysk (strata) brutto -2 725 -1 776 1 930* -419 4 163 

Podatek dochodowy 459 421 670 92 -134 

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej -3 184  -2 197 1 260* -511 4 297 

Działalność zaniechana 0 0 0 0 2 467 

Zysk (strata) netto za okres -3 184 -2 197 1 260* -511 6 764 

Przypadający:           

Akcjonariuszom jednostki dominującej -2 877 -1 782 1 406* 621 6 764 

Akcjonariuszom mniejszościowym -307 -415 -146 -110 0 

* Dane za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2008 r. zostały doprowadzone do porównywalności poprzez korektę błędu 
podstawowego. Błąd polegał na tym, Ŝe niektóre koszty pośrednie zostały potraktowane jako koszty bezpośrednie i w efekcie 
zamiast wpłynąć na wynik roku bieŜącego, zwiększyły wartość nakładów na projekty developerskie i w efekcie zawyŜyły pozycję 
zapasów w skonsolidowanym bilansie na dzień 31 grudnia 2008. Łączna kwota korekty wynosi 648 tys. zł. 
Źródło: Emitent 
 

Dane w tys. zł 3 Q 2009 3 Q 2008 

Działalność kontynuowana   
Przychody z inwestycji 1 426 15 121 

Dynamika 9,4%   

Przychody z tytułu odsetek od poŜyczek 1 426 0 

Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 0 15 121 

Koszty operacyjne 5 125 6 113 

Dynamika 83,8%   

Amortyzacja 123 177 

ZuŜycie materiałów i energii 478 113 

Usługi obce 1 981 2 259 

Podatki i opłaty 193 1 064 

Wynagrodzenia 1 711 2 060 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 201 210 

Pozostałe koszty rodzajowe 437 230 

Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej -3 699  9 008 

Pozostałe przychody operacyjne 1 105 487 

Pozostałe koszty operacyjne 650 306 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem i kosztami 
finansowymi -3 244 9 189 

Przychody finansowe 154 1 565 
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Koszty finansowe 464 429 

Zysk (strata) brutto -3 554 10 325 

Podatek dochodowy 633 734 

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej -4 187  9 591 

Działalność zaniechana 0 0 

Zysk (strata) netto za okres -4 187 9 591 

Przypadający:     

Akcjonariuszom jednostki dominującej -3 880 10 244 

Akcjonariuszom mniejszościowym -307 -653 

Źródło: Emitent 
 
Wielkość wypracowanych przez Grupę przychodów za 2006 r. wynikała ze zmiany polityki inwestycyjnej Grupy 
oraz reorganizacji i upłynnienia aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Zyski osiągnięte ze 
sprzedaŜy papierów wartościowych w 2006 r. wyniosły 1.562 tys. zł. W 2006 r. Emitent zrealizował sprzedaŜ 
udziałów w spółce Farmtech Sp. z o.o. oraz sprzedaŜ akcji w spółkach F.P. Spomax S.A., Famarol S.A. i 
Przedsiębiorstwo Przemysłu SpoŜywczego Pepees S.A. Ponadto Grupa zrealizowała zyski z tytułu odsetek od 
poŜyczek w kwocie 2.384 tys. zł. Emitent dokonał wówczas sprzedaŜy większości posiadanych akcji i udziałów 
spółek pochodzących z Programu Powszechnej Prywatyzacji oraz pozostałych aktywów niezwiązanych z nowym 
obszarem działalności. Zgodnie z nową polityką inwestycyjną przyjętą w grudniu 2005 r., Emitent stał się 
funduszem developerskim, przystępującym do projektów developerskich i zarządzającym projektami 
realizowanymi na rynku nieruchomości.  
Ograniczenie aktywności inwestycyjnej Emitenta w 2006 r. wpłynęło jednocześnie na spadek kosztów 
operacyjnych w porównaniu z 2005 r. o około 50%. Najistotniejszą grupą kosztów operacyjnych poniesionych 
przez Grupę w 2006 r. były koszty usług obcych, które wyniosły 890 tys. zł, a takŜe koszty wynagrodzenia w 
wysokości 773 tys. zł. Koszty usług obcych obejmowały usługi konsultingowe, bankowe, maklerskie i prawne.  
Na działalności operacyjnej Emitent wygenerował zysk w wysokości 1.862 tys. zł. Dzięki znacznym przychodom z 
pozostałej działalności operacyjnej (przede wszystkim przychody ze sprzedaŜy wierzytelności) oraz finansowej 
(odsetki otrzymane) zysk brutto wyniósł 4.163 tys. zł. Zysk netto po uwzględnieniu działalności zaniechanej 
wyniósł w 2006 r. 6.764 tys. zł.  
 
W 2007 r. Emitent, w ramach realizacji nowej strategii inwestycyjnej, rozpoczął rozbudowę i organizację Grupy 
Kapitałowej, wnosząc poszczególne projekty oraz nabyte wcześniej nieruchomości do nowotworzonych spółek. 
Znaczące wydatki związane ze wzrostem skali działalności Grupy przy jednoczesnym przesunięciu znacznej 
części przychodów na kolejne okresy miały istotny wpływ na poziom wyników finansowych Grupy zrealizowanych 
w 2007 r. 
Przychody z inwestycji zrealizowane przez Emitenta w 2007 r. wyniosły 3.853 tys. zł i w stosunku do roku 2006 
spadły o 2,3%. W 2007 r. Emitent sfinalizował m.in. sprzedaŜ akcji spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu 
SpoŜywczego Pepees S.A. Łączne koszty operacyjne za 2007 r. wyniosły 5.272 tys. zł i wzrosły w stosunku do 
roku 2006 o ponad 150%. Najistotniejszymi grupami kosztów operacyjnych Grupy poniesionych w 2007 r. były 
koszty usług obcych, wynagrodzeń, a takŜe podatków i opłat. Na koszty usług obcych, które wyniosły 1.335 tys. zł 
składały się w 2007 r. w istotnej części koszty usług prawnych oraz doradztwa. Natomiast na koszty dotyczące 
podatków i opłat składały się koszty procedur administracyjnych związanych rozbudową Grupy Kapitałowej i 
wnoszeniem poszczególnych projektów oraz nabytych wcześniej nieruchomości do nowotworzonych spółek. 
Znaczne koszty związane z rozwijaniem nowego segmentu działalności przyczyniły się do poniesienia przez 
Grupę w 2007 r. straty operacyjnej w wysokości -1.419 tys. zł. Saldo na pozostałej działalności operacyjnej było 
nieznacznie ujemne i wyniosło -142 tys. zł. Wysokie przychody z tytułu otrzymanych odsetek przyczyniły się do 
pomniejszenia straty brutto do poziomu -419 tys. zł. Strata netto za 2007 r. wyniosła -511 tys. zł. 
 
W roku 2008 Grupa zrealizowała przychody z inwestycji w wysokości 11.317 tys. zł., co oznaczało wzrost o 194% 
w stosunku do roku 2007. Na wielkość tą złoŜyły się przychody z tytułu odsetek od poŜyczek w wysokości 3.299 
tys. zł oraz zrealizowane zyski z inwestycji w wysokości 8.018 tys. zł. Koszty operacyjne obejmujące przede 
wszystkim wynagrodzenia, usługi obce, podatki i opłaty, a takŜe pozostałe koszty rodzajowe, wśród których 
podstawową pozycją były koszty reklamy i marketingu, wzrosły mniej dynamicznie niŜ przychody i wyniosły 
10.459 tys. zł. Zysk operacyjny zrealizowany przez Grupę za 2008 r. wyniósł 858 tys. zł. Saldo pozostałej 
działalności operacyjnej było dodatnie i wyniosło 239 tys. zł. Znaczne przychody finansowe przy jednocześnie 
relatywnie niskich kosztach finansowych przyczyniło się do wygenerowania zysku brutto w wysokości 1.930 tys. zł 
i zysku netto na poziomie 1.260 tys. zł.  
Suma przychodów zrealizowanych przez Grupę w 2008 r. na wszystkich poziomach działalności wyniosła 13.305 
tys. zł, które przyporządkowano segmentom działalności w następujący sposób: 7.840 tys. zł do segmentu 
powierzchni mieszkalnej, 203 tys. zł do powierzchni biurowej, 509 tys. zł do powierzchni handlowo-usługowej, 39 
tys. zł do segmentu powierzchni pozostałej, natomiast pozostałe przychody w wysokości 4.714 tys. zł nie 
przypisano do Ŝadnego segmentu. W 2007 r. ze względu na zbyt ogólny charakter przychodów nie prezentowano 
sprzedaŜy w podziale na segmenty. 
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W I połowie 2009 r. Grupa zrealizowała przychody z inwestycji na poziomie 1.159 tys. zł, natomiast za 3 kwartały 
2009 r. przychody Grupy z inwestycji osiągnęły wartość 1.426 tys. zł. Charakter działalności Grupy powoduje, Ŝe 
przychody nie są równomiernie rozłoŜone w czasie, stąd porównanie z analogicznymi okresami poprzednich lat 
nie daje pełnego obrazu sytuacji finansowej Grupy.  
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. Grupa poniosła koszty operacyjne w wysokości około 3.715 tys. zł 
a za 3 kwartały 2009 r. 5.125 tys. zł. Do najistotniejszych składników kosztów operacyjnych poniesionych w I 
półroczu 2009 r. naleŜały usługi obce (zarządzanie nieruchomościami, ochrona i usługi prawno-księgowe) oraz 
wynagrodzenia. Stałe koszty związane z rozwojem działalności developerskiej przewyŜszały przychody 
generowane na początkowych etapach realizacji projektów, dlatego w I półroczu 2009 r. na działalności 
operacyjnej Grupa poniosła stratę w wysokości -2.556 tys. zł. Strata operacyjna za 3 kwartały 2009 r. powiększyła 
się do wartości -3.699 tys. zł. Dodatnie saldo pozostałej działalności operacyjnej oraz ujemne saldo działalności 
finansowej ukształtowały wynik brutto na poziomie zbliŜonym do wyniku operacyjnego. Strata netto Grupy za I 
półrocze 2009 r. wyniosła -1.439 tys. zł, natomiast za 3 kwartały 2009 r. -4.187 tys. zł. 
Suma przychodów wygenerowanych przez Grupę w I półroczu 2009 r. na wszystkich poziomach działalności 
wyniosła 1.893 tys. zł, które przyporządkowano segmentom działalności w następujący sposób: 994 tys. zł do 
segmentu powierzchni mieszkalnej, 183 tys. zł do powierzchni biurowej, 220 tys. zł do powierzchni handlowo-
usługowej, 38 tys. zł do segmentu powierzchni pozostałej, natomiast pozostałe przychody w wysokości 458 tys. zł 
nie przypisano do Ŝadnego segmentu. W I półroczu 2008 r. ze względu na zbyt ogólny charakter przychodów nie 
prezentowano sprzedaŜy w podziale na segmenty.  
W okresie od stycznia do września 2009 r. łączna wartość przychodów Grupy na wszystkich poziomach 
działalności wyniosła 2.685 tys. zł. Grupa nie prezentuje podziału przychodów na segmenty działalności w ujęciu 
kwartalnym. 
 
Aktywa Grupy Kapitałowej 
 

Dane w tys. zł 3 Q 2009 I H 2009 2008 2007 2006 

Aktywa trwałe 161 305 159 219 154 090* 7 562 1 524 

Dynamika 104,7% 103,3% 2 037,7% 496,2%   

Zapasy 143 562 141 718 135 287* 0 0 

Rzeczowe aktywa trwałe 423 445 612 669 620 

Wartości niematerialne 42 43 33 15 29 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 165 164 113 783 875 

NaleŜności długoterminowe 6 354 6 354 6 919 6 095 0 

Pozostałe aktywa finansowe 10 759 10 495 11 126 0 0 

Aktywa obrotowe 258 159 259 724 261 385* 282 447 52 522 

Dynamika 98,8% 99,4% 92,5% 537,8%   

Zapasy 241 271 233 137 229 718* 212 069 0 

Zaliczki na zapasy 2 957 2 934 3 002 8 962 722 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1 927 1 858 427 2 672 5 903 

NaleŜności z tytułu podatków 1 149 7 669 21 267 3 688 0 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 
przez wynik finansowy - - - - 4 340 

Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 5 406 8 705 4 184 38 902 22 154 

Pozostałe aktywa finansowe 4 987 4 819 2 611 16 026 19 351 

Rozliczenia międzyokresowe 462 602 176 128 52 

Aktywa razem 419 464 418 943 415 475* 290 009 54 046 

Dynamika 101,0% 100,8% 143,3% 536,6%   

* Dane za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2008 r. zostały doprowadzone do porównywalności poprzez korektę błędu 
podstawowego. Błąd polegał na tym, Ŝe niektóre koszty pośrednie zostały potraktowane jako koszty bezpośrednie i w efekcie 
zamiast wpłynąć na wynik roku bieŜącego, zwiększyły wartość nakładów na projekty developerskie i w efekcie zawyŜyły pozycję 
zapasów w skonsolidowanym bilansie na dzień 31 grudnia 2008. Łączna kwota korekty wynosi 648 tys. zł. 
Źródło: Emitent 
 
W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi poziom aktywów Grupy ulegał znaczącym wzrostom 
(wzrost o 436,6% w 2007 r. oraz o 43,3% w 2008 r. w stosunku rocznym). W analizowanym okresie aktywa Grupy 
wzrosły z poziomu 54.046 tys. zł na koniec 2006 r. do poziomu 419.464 tys. zł na dzień bilansowy 30 września 
2009 r. Wzrost sumy bilansowej wynikał z pojawienia się pozycji „zapasy”. Jako zapasy Grupa traktuje 
nieruchomości, które planuje sprzedać w toku zwykłej działalności. Grupa ujmuje zapasy w cenie nabycia, na 
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którą składają się koszty zakupu obejmujące cenę zakupu nieruchomości, prawo wieczystej dzierŜawy gruntów 
lub grunty, koszty budowy dotyczące prac wykonanych przez podwykonawców w związku z budowami, podatki, 
skapitalizowane koszty zawierające koszty planowania i projektu oraz pozostałe koszty dotyczące budowy (w tym 
np. koszty finansowania). W latach 2007-2008 i w ciągu 3 kwartałów 2009 r. zapasy stanowiły dominujący 
składnik aktywów Grupy. 
Właścicielem nieruchomości, na której realizowane są przedsięwzięcia inwestycyjne są spółki celowe, do których 
przenoszone są wszystkie prawa i obowiązki związane z daną inwestycją. Konstrukcja taka zapewnia niezbędny 
poziom bezpieczeństwa i transparentności przedsięwzięcia.  
Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego nie zaistniały istotne rozbieŜności pomiędzy wartością 
nieruchomości określoną na podstawie średniej wartości z dostępnych operatów szacunkowych (sporządzonych 
nie wcześniej niŜ w bieŜącym roku kalendarzowym 2009) a wartością księgową zaprezentowaną w 
sprawozdaniach finansowych. 
 
W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi Grupa nie posiadała istotnych rzeczowych aktywów 
trwałych ani wartości niematerialnych. Łączna wartość rzeczowych aktywów trwałych zawierała się w 
poszczególnych okresach w przedziale około 0,5 – 0,7 mln zł. 
 
W strukturze aktywów w całym analizowanym okresie największy udział posiadały aktywa obrotowe. Na koniec 
2006 r. aktywa obrotowe Grupy miały wartość 52.522 tys. zł i stanowiły ponad 97% wartości sumy bilansowej. 
Dominujący udział w strukturze aktywów obrotowych w 2006 r. miały następujące składniki: 

− środki pienięŜne o wartości 22.154 tys. zł obejmujące głównie krótkoterminowe depozyty bankowe, 
− pozostałe aktywa finansowe o wartości 19.351 tys. zł obejmujące głównie naleŜności z tytułu skupionych 

wierzytelności. 
W 2006 r. Grupa nie posiadała zapasów. 
 
W latach 2007-2008 nastąpiła zmiana struktury aktywów Grupy przy jednoczesnym wzroście sumy bilansowej. 
Zmianie uległ stosunek aktywów trwałych do aktywów obrotowych. Na koniec 2006 r. i 2007 r. udział aktywów 
obrotowych w sumie bilansowej utrzymywał się na poziomie 97%, natomiast na dzień bilansowy 31 grudnia 
2008 r. udział ten spadł do poziomu 63%, gdy istotnemu wzrostowi uległy aktywa trwałe na skutek reklasyfikacji 
części zapasów z krótkoterminowych na długoterminowe.  
 
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2007 r. poziom aktywów trwałych Grupy wynosił 7.562 tys. zł i obejmował głównie 
długoterminowe naleŜności, dotyczące naleŜności z tytułu sprzedaŜy akcji. Na koniec 2007 r. Grupa wykazała 
282.447 tys. aktywów obrotowych, z czego około 75% przypadało na krótkoterminowe zapasy na poziomie 
212.069 tys. zł. Pozycja ta obejmowała przede wszystkim następujące projekty developerskie: PD 5 Supersam, 
PD 6 Koneser, PD 8 Dziwnów, PD 9 Poznań Kiekrz i PD 1 Rezydencja Foksal. W 2007 r. wzrosła znacząco 
pozycja zaliczki na zapasy dotycząca PD 4 Mokotów i PD 10 Szczecin Sienno. Istotną pozycją aktywów 
obrotowych były ponadto środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne w kwocie 38.902 tys. Wzrost tej pozycji wynikał 
z finalizacji przyjętej strategii dezinwestycji w zakresie dotychczasowego portfela inwestycyjnego Funduszu. 
Znacząca pozycja pozostałe aktywa finansowe obejmowała w głównej mierze – podobnie jak w 2006 r. – 
naleŜności z tytułu kupionych wierzytelności. Zakupione wierzytelności wykazane w ramach aktywów zostały 
zakupione od spółki BB Investment Sp. z o.o. w wyniku zawarcia w dniu 16 grudnia 2005 r. umowy sprzedaŜy 
wierzytelności oraz cesji praw i obowiązków z umów poŜyczek zawartych przez BB Investment Sp. z o.o. ze 
spółkami: Serenus Sp. z o.o., Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Sp. z o.o. oraz Projekt Dolna Sp. z o.o. 
Mieszkania Mokotowskie sp.k. (obecnie Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 3 sp.k.). W pozycji 
aktywów finansowych zaksięgowano równieŜ udzielone przez Grupę poŜyczki. 
 
W 2008 r. miał miejsce dalszy dynamiczny wzrost poziomu aktywów. Istotnie zmieniła się struktura aktywów, w 
której udział aktywów trwałych wzrósł do 37%. Zmiana ta związana była z reklasyfikacją zapasów z 
krótkoterminowych na długoterminowe i wynikała z obserwowanej sytuacji rynkowej. Długoterminowe zapasy 
stanowiły blisko 90% aktywów trwałych. Znaczącą pozycją aktywów trwałych były ponadto naleŜności 
długoterminowe z tytułu sprzedanych akcji oraz naleŜności z tytułu kupionych wierzytelności. 
Na aktywa obrotowe Grupy składały się przede wszystkim krótkoterminowe zapasy, stanowiące około 90% 
aktywów obrotowych, a takŜe naleŜności z tytułu podatków. Nastąpiło zmniejszenie pozycji środki pienięŜne i inne 
aktywa pienięŜne w związku z przeznaczeniem zakumulowanych dotychczas zasobów pienięŜnych na realizację 
projektów developerskich. Grupa utrzymuje środki pienięŜne głównie w postaci depozytów bankowych w złotych 
polskich. 
Na koniec I półrocza 2009 r. wartość i struktura aktywów Grupy nie uległa istotnym zmianom w porównaniu z 
2008 r. W związku z uregulowaniem przez urząd skarbowy naleŜności wobec podmiotów celowych Emitenta 
nastąpiło zmniejszenie pozycji naleŜności z tytułu podatków z poziomu 21.267 tys. zł na koniec 2008 r. do 7.669 
na dzień 30 czerwca 2009 r. Na dzień 30 września 2009 r. wartość aktywów ogółem wyniosła 419.464 tys. zł. W 
stosunku stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. niewielkiemu wzrostowi uległa pozycja zapasów krótkoterminowych. 
Nastąpiło takŜe dalsze obniŜenie stanu naleŜności z tytułu podatków do 1.149 tys. zł. 
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Na poniŜszym wykresie zaprezentowano strukturę aktywów Grupy w latach objętych historycznymi informacjami 
finansowymi. 
 

Źródło: Emitent 
 
Struktura zapasów – jako dominującego składnika aktywów Grupy – w podziale na poszczególne projekty 
inwestycyjne prezentowała się na dzień 30 września 2009 r., 30 czerwca 2009 r., 31 grudnia 2008 r. oraz na 
dzień 31 grudnia 2007 r. następująco: 
 
Dane w tys. zł 30 września 2009 30 czerwca 2009  31 grudnia 2008  31 grudnia 2007  

Długoterminowe 143 562 141 718 135 287 0 

Krótkoterminowe 241 271 233 137 229 718 212 069 

SUMA 384 833 374 855 365 005 212 069 

Źródło: Emitent 
 
Zapasy w podziale na poszczególne projekty developerskie: 
 
Dane w tys. zł 30 czerwca 2009  31 grudnia 2008  31 grudnia 2007  

Stan na pocz ątek okresu 365 653 212 069 0 

Zakup, w tym: 24 715 144 507 212 069 

Warszawa, ul. Puławska "Plac Unii" (Projekt Developerski 5) 7 168 24 471 103 462 

Warszawa, ul. Ząbkowska "Koneser" (Projekt Developerski 6) 5 063 10 108 68 605 

Dziwnów "Horyzont" (Projekt Developerski 8) 2 012 29 375 18 605 

Poznań Kiekrz (Projekt Developerski 9) 436 2 151 12 287 

Szczecin - Sienno "Małe Błonia" (Projekt Developerski 10) 4 042 64 890 0 

Warszawa, ul. Kopernika "Rezydencja Foksal' (Projekt Developerski 1) 384 1 799 9 560 

Warszawa, ul. Dolna "Dom na Dolnej" (Projekt Developerski 3) 5 610 11 713 0 

Reklasyfikacja z zaliczek na zapasy, w tym: 0 8 429 0 

Dziwnów "Horyzont" (Projekt Developerski 8) 0 1 400 0 

Szczecin - Sienno "Małe Błonia" (Projekt Developerski 10) 0 7 029 0 

Wycena -15 513 0 0 

Sprzeda Ŝ   0 0 

Stan na koniec okresu 374 855 365 005 212 069 

Źródło: Emitent 
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Emitent nie prezentuje szczegółowego podziału zapasów w ujęciu kwartalnym. 
 
Dla poszczególnych projektów developerskich jako zapasy zaksięgowano: 
 
PD 5 „Plac Unii” Warszawa 

− wydatki poniesione na przejęcie praw i obowiązków z umowy o wspólnym przedsięwzięciu zawartej 
przez BB Investment Sp. z o.o. (obecnie BB Investment S.A.) oraz Juvenes Sp. z o.o. ze Spółdzielnią 
SpoŜywców Supersam, 

− wydatki spółki Nowy Plac Unii S.A. z umowy cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o wspólnym 
przedsięwzięciu, 

− poŜyczki dla Spółdzielni SpoŜywców Supersam udzielone przez Nowy Plac Unii S.A. oraz przejęte w 
drodze cesji wierzytelności z tytułu poŜyczki Spółdzielni SpoŜywców Supersam przez BB Investment Sp. 
z o.o. (obecnie BB Investment S.A.), 

− koszty obligacji wyemitowanych przez Emitenta przypisane spółce celowej utworzonej przez Emitenta - 
Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A., 

− wydatki związane z inwestycją ponoszone przez Emitenta i spółkę Realty 3 Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 5 S.K.A. 

 
PD 6 „Koneser” Warszawa 

− koszt nabycia zabudowanej nieruchomości połoŜonej w Warszawie: przy ul. Ząbkowskiej/ Białostockiej/ 
Markowskiej, 

− koszty odsetek z tytułu kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania nabycia nieruchomości,  
− koszty obligacji wyemitowanych przez Emitenta przypisane spółce celowej utworzonej przez Emitenta - 

Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 S.K.A., 
− wydatki związane z inwestycją ponoszone przez Emitenta i spółkę Realty Management Sp. z o.o. Projekt 

Developerski 6 S.K.A. 
 
PD 8 „Horyzont” Dziwnów 

− koszt nabycia nieruchomości oraz dodatkowe koszty związane z nabyciem nieruchomości w Dziwnowie,  
− koszty odsetek z tytułu kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania nabycia nieruchomości,  
− wydatki związane z inwestycją ponoszone przez Emitenta i spółkę Realty Management Sp. z o.o. Projekt 

Developerski 8 S.K.A., 
− koszty obligacji wyemitowanych przez Emitenta przypisane spółce celowej utworzonej przez Emitenta - 

Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 8 S.K.A. 
 
PD 9 Poznań Kiekrz 

− koszt nabycia nieruchomości oraz dodatkowe koszty związane z nabyciem nieruchomości w Poznaniu, 
− koszty odsetek z tytułu kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania nabycia nieruchomości, 
− wydatki związane z inwestycją ponoszone przez Emitenta i spółkę Realty Management Sp. z o.o. Projekt 

Developerski 9 S.K.A. 
 
PD 10 „Małe Błonia” Szczecin Sienno 

− koszt nabycia nieruchomości oraz dodatkowe koszty związane z nabyciem nieruchomości w Szczecinie, 
− wydatki związane z inwestycją ponoszone przez Emitenta i spółkę Realty 2 Management Sp. z o.o. 

Projekt Developerski 10 S.K.A. 
 
PD 1 „Rezydencja Foksal” Warszawa 

− koszt nabycia nieruchomości oraz dodatkowe koszty związane z nabyciem nieruchomości w Szczecinie, 
− koszty odsetek z tytułu kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania nabycia nieruchomości. 

 
PD 3 „Dom na Dolnej” Warszawa 

− wydatki na refinansowanie kosztów nabycia nieruchomości oraz kosztów projektu developerskiego.  
 
Ocena płynno ści finansowej Grupy Kapitałowej 
 

 3 Q 2009 I H 2009 2008 2007 2006 

Wskaźnik bieŜącej płynności finansowej 1,88 1,90 3,53 20,54 220,68 

Wskaźnik płynności przyspieszonej 0,12 0,19 0,43 5,11 220,46 

Wskaźnik środków pienięŜnych 0,04 0,06 0,06 2,83 93,08 

Udział środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów w aktywach 1,3% 2,1% 1,0% 13,4% 41,0% 

Udział zobowiązań krótkoterminowych w pasywach 32,7% 32,6% 17,8% 4,7% 0,4% 

Algorytm wyliczania wskaźników: 
Wskaźnik bieŜącej płynności finansowej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 
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Wskaźnik płynności przyspieszonej = (aktywa obrotowe - zapasy - rozliczenia międzyokresowe czynne) / zobowiązania 
krótkoterminowe  
Wskaźnik środków pienięŜnych = inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe 
Źródło: Emitent 
 
W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi wskaźniki płynności Grupy ulegały istotnym zmianom, 
co związane było ze znacznymi wahaniami w zakresie struktury bilansu.  
W 2006 r. w związku z realizacją polityki upłynniania dotychczasowego portfela inwestycyjnego i akumulacji 
środków pienięŜnych w celu rozpoczęcia działalności developerskiej Emitent wykazywał znaczną nadpłynność. 
Ponadto głównym źródłem finansowania działalności Grupy w 2006 r. był kapitał własny, co odzwierciedlały 
wysokie wskaźniki płynności. 
 
W 2007 r. miał miejsce dynamiczny wzrost zobowiązań krótkoterminowych, co przyczyniło się do obniŜenia 
wskaźników płynności na wszystkich poziomach. Niemniej jednak specyfika działalności Grupy i ujmowanie 
kosztów realizacji przedsięwzięć developerskich jako zapasy powodowały, Ŝe wskaźnik bieŜącej płynności 
finansowej – ze względu na znaczny poziom zapasów – nadal kształtował się na wysokim poziomie, 
wskazującym na nadpłynność. Wskaźnik płynności przyspieszonej osiągnął na koniec 2007 r. wartość 5,11, 
natomiast wskaźnik środków pienięŜnych wartość 2,83. 
 
W 2008 r. na skutek dalszego dynamicznego wzrostu zobowiązań krótkoterminowych i niewielkiego spadku 
aktywów obrotowych wskaźniki płynności uległy dalszemu spadkowi. Wskaźnik bieŜącej płynności finansowej 
obniŜył się do poziomu 3,53, natomiast wskaźnik przyspieszony oraz wskaźnik środków pienięŜnych spadły 
poniŜej poziomu uznawanego za optymalny. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe wskaźniki te nie w pełni odzwierciedlają 
rzeczywistą sytuację finansową Grupy ze względu na specyficzną strukturę aktywów obrotowych i znaczny 
poziom zapasów. 
 
W I półroczu 2009 r. i w III kwartale 2009 r. wskaźniki płynności finansowej uległy obniŜeniu, co spowodowane 
było wzrostem poziomu zobowiązań krótkoterminowych w związku z przekwalifikowaniem części zobowiązań 
długoterminowych na zobowiązania przypadające do spłaty w bieŜącym okresie obrotowym.  

9.2. Wynik operacyjny 
W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi wynik operacyjny Grupy podlegał znacznym 
fluktuacjom. Wahania poziomu wyniku operacyjnego związane były z finalizacją strategii dezinwestycji i 
upłynniania portfela inwestycyjnego oraz z wdroŜeniem nowej strategii inwestycyjnej polegającej na finansowaniu 
przedsięwzięć developerskich.  
 
Na poniŜszym wykresie zaprezentowano wynik operacyjny i wynik netto Grupy w latach objętych historycznymi 
informacjami finansowymi. 

 
Źródło: Emitent 
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Analiza rentowno ści Grupy Kapitałowej 
 
  3 Q 2009 3 Q 2008 I H 2009 I H 2008 2008 2007 2006 

ROE -2,63%* 8,45%* -2,98%* -3,31%* 0,83% -0,38% 12,57% 

ROA -1,33%* 3,15%* -1,52%* -1,18%* 0,30% -0,18% 12,52% 

Rentowność operacyjna  -259,40% 59,57% -220,53% -142,75% 7,58% -36,83% 47,19% 

Rentowność netto działalności kontynuowanej -293,62% 63,43% -274,72% -134,95% 11,13% -13,26% 7,99% 

Rentowność netto  -293,62% 63,43% -274,72% -134,95% 11,13% -13,26% 171,41% 

* dane zannualizowane 
Algorytm wyliczania wskaźników: 
Rentowność kapitału własnego (ROE) = zysk (strata) netto / stan kapitałów własnych na koniec okresu 
Rentowność aktywów (ROA)= zysk (strata) netto / stan aktywów ogółem na koniec okresu 
Rentowność operacyjna = zysk z działalności operacyjnej / przychody netto razem 
Rentowność netto działalności kontynuowanej = zysk netto z działalności kontynuowanej / przychody netto razem 
Rentowność netto = zysk (strata) netto / przychody netto razem 
Źródło: Emitent 
 
W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi wskaźniki rentowności Grupy podlegały znacznym 
wahaniom. Poziom poszczególnych wskaźników wielkości przedsiębiorstwa (w szczególności wynik netto, 
przychody, aktywa ogółem) kształtowany był przez zdarzenia o charakterze jednorazowym związane z finalizacją 
polityki dezinwestycji w zakresie dotychczasowego portfela inwestycyjnego oraz równoległym rozpoczęciem 
nowej działalności developerskiej. 
Działalność Grupy była rentowna w 2006 r. i w 2008 r. na skutek osiągnięcia znacznych przychodów z inwestycji i 
poniesienia niŜszych kosztów operacyjnych. Dodatkowo Grupa wygenerowała dodatnie saldo w sferze pozostałej 
działalności operacyjnej oraz finansowej. 
W 2007 r. koszty operacyjne przewyŜszyły wygenerowane przychody, co przełoŜyło się na stratę na działalności 
operacyjnej. Mimo dodatniego salda na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej Grupa poniosła takŜe 
stratę netto na działalności kontynuowanej oraz stratę netto. W efekcie wskaźniki rentowności Grupy przyjęły 
ujemne wartości. 
W I połowie 2009 r. oraz w III kwartale 2009 r. na skutek wygenerowania niewielkich przychodów i poniesienia 
zwiększonych kosztów operacyjnych (w duŜej mierze o charakterze stałym) Grupa poniosła stratę na 
poszczególnych poziomach działalności. PrzełoŜyło się to na ujemne wskaźniki rentowności na wszystkich 
analizowanych poziomach. 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe prawidłowość odroczenia w czasie momentu generowania przychodów i przejściowego 
ponoszenia strat skutkującego ujemnymi wskaźnikami rentowności jest charakterystyczna dla podmiotów 
developerskich we wczesnej fazie działalności. 

9.2.1. Informacje dotycz ące istotnych czynników, w tym wydarze ń nadzwyczajnych lub sporadycznych 
lub nowych rozwi ązań, mających istotny wpływ na wyniki działalno ści operacyjnej wraz ze wskazaniem 
stopnia, w jakim miały one wpływ na te wyniki 

Na wynik działalności Grupy w latach objętych historycznymi informacjami finansowymi wpływ miały istotne 
czynniki i zdarzenia wymienione poniŜej. Są to czynniki związane z działalnością operacyjną Grupy, przyjęciem 
nowej strategii inwestycyjnej, a takŜe uwarunkowania wynikające z ogólnej sytuacji gospodarczej i sytuacji na 
rynku nieruchomości. 
 
W 2006 r. wyniki z działalno ści zostały ukształtowane przede wszystkim przez nas tępuj ące 
uwarunkowania: 

− finalizację procesu upłynniania posiadanych papierów wartościowych pochodzących z Programu 
Powszechnej Prywatyzacji - sprzedaŜ pakietów akcji i udziałów następujących spółek: F.P. Spomax 
S.A., Fabryka Maszyn Rolniczych Famarol S.A. i Farmtech Sp. z o.o. Łączna cena sprzedaŜy pakietu 
wyniosła 6.445 tys. zł, 

− sprzedaŜ pakietu 9.500 akcji spółki giełdowej Przedsiębiorstwo Przemysłu SpoŜywczego Pepees S.A. 
Wartość transakcji wyniosła 807,5 tys. zł, 

− sprzedaŜ wierzytelności skutkująca wykazaniem pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 1.140 
tys. zł, 

− wygenerowanie przychodów z tytułu otrzymanych odsetek w wysokości 1.115 tys. zł, 
− wykazanie niezrealizowanych zysków z wyceny na poziomie 2.384 tys. zł, zrealizowanych zysków z 

inwestycji wynoszących 822 tys. zł i niezrealizowanych zysków z inwestycji w wysokości 740 tys. zł, 
− wykazanie zysku na działalności zaniechanej w wysokości 2.467 tys. zł. 

 
Niezrealizowane zyski z wyceny dotyczą notowanych papierów wartościowych i wyraŜają wzrost wartości 
rynkowej posiadanych papierów wartościowych na dzień bilansowy w stosunku do wartości rynkowej tych 
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papierów wartościowych na poprzedni dzień bilansowy lub w stosunku do kosztu nabycia w odniesieniu do 
papierów wartościowych nabytych w ciągu okresu sprawozdawczego. Zrealizowane zyski z inwestycji obejmują 
dodatnią róŜnicę między przychodami netto ze sprzedaŜy akcji i udziałów lub dłuŜnych papierów wartościowych a 
ich wartością w cenie nabycia.  
Wynik operacyjny w 2006 r. wyniósł 1.862 tys. zł, natomiast wynik netto 6.764 tys. zł. 
 
W 2007 r. wyniki z działalno ści zostały ukształtowane przede wszystkim przez nas tępuj ące 
uwarunkowania: 

− sprzedaŜ pakietu 40.000 akcji spółki giełdowej Przedsiębiorstwo Przemysłu SpoŜywczego Pepees S.A. 
Wartość transakcji wyniosła 4.000 tys. zł, 

− wygenerowanie przychodów z tytułu odsetek od poŜyczek w wysokości 4.203 tys. zł, 
− wygenerowanie przychodów finansowych w postaci odsetek otrzymanych w wysokości 1.283 tys. zł, 
− wykazanie zrealizowanej straty z inwestycji w wysokości -350 tys. zł. 

 
Przez zrealizowaną stratę z inwestycji rozumie sie ujemną róŜnicę miedzy przychodami netto ze sprzedaŜy 
papierów wartościowych a ich wartością w cenie nabycia. 
W 2007 r. miał miejsce dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej. Utworzono wówczas 7 spółek celowych, do 
których zostały wniesione nieruchomości. Grupa prowadziła ponadto aktywne działania związane z 
pozyskiwaniem finansowania niezbędnego do realizacji załoŜonych przedsięwzięć inwestycyjnych. Fundusz 
przeprowadził emisje akcji, z których wpływy przeznaczone zostały na finansowanie działalności developerskiej 
spółek celowych. Wydatki związane ze rozwojem Grupy i pozyskiwaniem finansowania przy jednoczesnym 
przesunięciu momentu generowania przychodów na kolejne okresy miały istotny wpływ na poziom wyników 
wypracowanych przez Grupę w 2007 r. Grupa poniosła stratę operacyjną w wysokości -1.419 tys. zł oraz stratę 
netto wynoszącą -511 tys. zł. 
 
W 2008 r. wyniki z działalno ści zostały ukształtowane przede wszystkim przez nas tępuj ące 
uwarunkowania: 

− wykazanie zrealizowanych zysków z inwestycji w wysokości 8.018 tys. zł, 
− wygenerowanie przychodów z tytułu odsetek od poŜyczek w wysokości 3.299 tys. zł, 
− zamknięcie procedur administracyjnych i zlecenie wykonania analiz prawnych i wycen związanych z 

realizowanymi przedsięwzięciami przyczyniły się do poniesienia zwiększonych kosztów operacyjnych 
przez Grupę (koszty usług obcych, w tym bankowych, maklerskich i prawnych), 

− wygenerowanie przychodów finansowych w postaci odsetek otrzymanych w wysokości 1.107 tys. zł. 
 
Kryzys finansowy i pogorszenie koniunktury w segmencie developerskim wpłynęło w opinii Zarządu na 
przesunięcia w załoŜonym harmonogramie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Grupy i na jej sytuację 
finansową, odraczając moment generowania części przychodów. 
W 2008 r. Grupa wypracowała zysk operacyjny na poziomie 858 tys. zł i zysk netto w wysokości 1.260 tys. zł. 
 
W okresie od 1 stycznia do 30 wrze śnia 2009 r.  Grupa poniosła stratę z działalności operacyjnej w wysokości  
-3.699 tys. zł. na skutek wygenerowania przychodów z tytułu odsetek od poŜyczek nieprzekraczających kosztów 
operacyjnych, mających w duŜej mierze charakter stały. Ponadto Grupa wykazała koszty związane z 
pozyskiwaniem finansowania niezbędnego do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, które takŜe obciąŜyły 
wynik finansowy. Na wynik finansowy wpłynęło ponadto nabycie przez Emitenta obligacji własnych, które 
przyczyniło się do redukcji zadłuŜenia, poprawy bezpieczeństwa finansowego Grupy oraz zmniejszenia kosztów 
obsługi odsetek. We wskazanym okresie Grupa poniosła stratę netto w wysokości -4.187 tys. zł. 

9.2.2. Omówienie przyczyn znacz ących zmian w sprzeda Ŝy netto lub przychodach netto Grupy Emitenta w 
sytuacji, gdy sprawozdania finansowe wykazuj ą takie zmiany 

Fluktuacja przychodów z inwestycji Grupy determinowana była przez następujące czynniki: 
− moment realizacji sprzedaŜy i upłynniania posiadanych pakietów akcji lub udziałów, 
− róŜnicę pomiędzy przychodami netto ze sprzedaŜy akcji i udziałów lub dłuŜnych papierów wartościowych 

a ich wartością w cenie nabycia, 
− wycenę posiadanych aktywów finansowych na dzień bilansowy w odniesieniu do ceny ich nabycia, 
− skalę i warunki oprocentowania poŜyczek udzielanych przez Fundusz. 
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Na poniŜszym wykresie zaprezentowano przychody z inwestycji wygenerowane przez Grupę w latach objętych 
historycznymi informacjami finansowymi. Głównymi składnikami przychodów z inwestycji były przychody z tytułu 
odsetek od poŜyczek oraz zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji. 

Źródło: Emitent 

9.2.3. Informacje dotycz ące jakichkolwiek elementów polityki rz ądowej, gospodarczej, fiskalnej, 
monetarnej i politycznej oraz czynników, które miał y istotny wpływ lub które mogłyby bezpo średnio lub 
pośrednio mie ć istotny wpływ na działalno ść operacyjn ą Grupy Emitenta 

Do głównych czynników mających istotny wpływ na działalność operacyjną Grupy naleŜy zaliczyć: 
− koniunkturę w segmencie developerskim i budowlanym determinującą popyt na nieruchomości i ich 

ceny,  
− ceny i dostępność usług budowlanych, 
− poziom stóp procentowych wpływających na koszt finansowania przedsięwzięć developerskich, 
− kondycję finansową banków i skłonność do udzielania kredytów inwestycyjnych, stanowiących główne 

źródło finansowania inwestycji developerskich, 
− dostępność i warunki udzielania kredytów inwestycyjnych, 
− dostępność i warunki udzielania kredytów hipotecznych determinujące skalę popytu na nieruchomości, 
− politykę rządu odnośnie do finansowego wsparcia rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, w tym w 

zakresie zasad stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lub budowę 
mieszkania lub domu, 

− ogólny klimat inwestycyjny w Polsce (w szczególności w duŜych miastach) kształtowany m.in. przez: 
poziom obciąŜeń podatkowych, transparentność rozwiązań prawnych – szczególnie w zakresie prawa 
budowlanego, koszty zatrudnienia, dostępność i poziom kwalifikacji siły roboczej, 

− polityka inwestycyjna i skłonność inwestorów branŜowych do finansowego wsparcia projektów 
developerskich realizowanych przez Grupę, 

− poziom PKB oraz poziom zamoŜności i dochodów rozporządzalnych społeczeństwa, 
− uregulowania prawne w tym przepisy podatkowe, jak i przepisy dotyczące innych obciąŜeń o charakterze 

publicznoprawnym, oraz przepisy dotyczące nieruchomości i budownictwa, np.: przepisy regulujące 
działalność w zakresie obrotu nieruchomościami - nabywanie i gospodarowanie nieruchomościami 
(regulowane np. Ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(Dz.U. 2004, poz. 167 z późn. zm.), przepisy regulujące kwestie związane z zagospodarowaniem 
przestrzennym oraz budową, przepisy regulujące kwestie związane z ochroną środowiska w zakresie 
realizacji projektów budowlanych, 

− tempo uchwalania miejscowych planów zagospodarowania i uzyskanie przez spółki z Grupy 
prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę. 

10. ZASOBY KAPITAŁOWE 

Analizy zasobów kapitałowych Grupy dokonano na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta 
jednostkowego sprawozdania za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 r., skonsolidowanych 
zbadanych przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych za okres 12 miesięcy zakończonych 31 
grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2008 r., sporządzonych według MSSF i doprowadzonych do porównywalności na 
potrzeby Prospektu emisyjnego, niezbadanego i poddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r. (wraz z danymi porównywalnymi) 
sporządzonego według MSSF oraz niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania za III kwartał 2009 r. wraz z 
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danymi porównywalnymi, sporządzonego zgodnie z MSSF. Dane finansowe za 2006 r. pochodzą z 
jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta i zostały przekształcone według MSSF i doprowadzone do 
porównywalności. Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 r.  
Dane za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2008 r. zostały doprowadzone do porównywalności poprzez 
korektę błędu podstawowego. Błąd polegał na tym, Ŝe niektóre koszty pośrednie zostały potraktowane jako 
koszty bezpośrednie i w efekcie zamiast wpłynąć na wynik roku bieŜącego, zwiększyły wartość nakładów na 
projekty developerskie i w efekcie zawyŜyły pozycję zapasów w skonsolidowanym bilansie na dzień 31 grudnia 
2008. Łączna kwota korekty wynosi 648 tys. zł. 

10.1. Informacje dotycz ące źródeł kapitału Grupy (krótko- i 
długoterminowego) 
Pasywa Grupy Kapitałowej 
 

Dane w tys. zł 3 Q 2009 I H 2009 2008 2007 2006 

Kapitał własny 212 529 213 612 151 852* 134 788 53 808 

Dynamika 140,0% 140,7% 112,7% 250,5% - 

Kapitał własny przypadaj ący akcjonariuszom Funduszu 201 174 202 257 140 190* 134 373 53 808 

Kapitał podstawowy 46 031 46 031 25 802 24 574 11 422 

NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej wartości nominalnej 124 578 124 658 79 943 76 760 8 726 

Kapitał zapasowy 109 178 109 178 109 178 109 455 109 119 

Zyski zatrzymane (niepokryta strata) -78 613 -77 610 -74 733* -76 416 -75 459 

Kapitał akcjonariuszy mniejszo ściowych 11 355  11 355 11 662 415 0 

Zobowi ązania 206 935 205 331 263 623 155 221 238 

Dynamika 78,5% 77,9% 169,8% 65 218,9%   

Zobowi ązania długoterminowe 69 852  68 880 189 605 141 467 0 

Dynamika 36,8% 36,3% 134,0% - - 

PoŜyczki / kredyty 8 781 5 884 73 764 34 296 0 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłuŜnych papierów 
wartościowych 

0 0 38 967 38 870 0 

Pozostałe zobowiązania 60 386 62 486 76 874 68 301 0 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 685 510 0 0 0 

Zobowi ązania krótkoterminowe 137 083  136 451 74 018 13 754 238 

Dynamika 185,2% 184,3% 538,2% 5 779,0%   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 3 908 3 057 8 977 2 564 172 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłuŜnych papierów 
wartościowych 

10 890 11 089 954 790 0 

Rozliczenia międzyokresowe 3 021 150 182 533 66 

PoŜyczki / kredyty 119 264 122 155 63 905 9 867 0 

Pasywa razem 419 464 418 943 415 475* 290 009 54 046 

* Dane za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2008 r. zostały doprowadzone do porównywalności poprzez korektę błędu 
podstawowego. Błąd polegał na tym, Ŝe niektóre koszty pośrednie zostały potraktowane jako koszty bezpośrednie i w efekcie 
zamiast wpłynąć na wynik roku bieŜącego, zwiększyły wartość nakładów na projekty developerskie i w efekcie zawyŜyły pozycję 
zapasów w skonsolidowanym bilansie na dzień 31 grudnia 2008. Łączna kwota korekty wynosi 648 tys. zł. 
Źródło: Emitent 
 
W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi wartość pasywów Grupy ulegała dynamicznym 
wzrostom. Na dzień 31 grudnia 2006 r. poziom pasywów Grupy wynosił 54 tys. zł., następnie na koniec 2007 r. 
pasywa Grupy wzrosły do poziomu 290.009 tys. zł (wzrost o około 450%), natomiast na koniec 2008 r. pasywa 
Grupy wyniosły 415.475 tys. zł (wzrost w stosunku do 2007 r. wyniósł około 50%). Na dzień 30 września 2009 r. 
wartość pasywów Grupy wyniosła 419.464 tys. zł. Tak znaczący wzrost pasywów Grupy związany był ze zmianą 
strategii inwestycyjnej i utworzeniem funduszu finansującego przedsięwzięcia developerskie, a co za tym idzie ze 
zwiększonym zapotrzebowaniem na zasoby kapitałowe potrzebne do sfinansowania inwestycji.  
Wejście Grupy do branŜy developerskiej przyczyniło się bezpośrednio do zmiany wielkości i struktury pasywów. 
W latach 2007 – 2008 oraz w ciągu 3 kwartałów 2009 r. Emitent finansował działalność z wykorzystaniem kapitału 
obcego (kredyty, poŜyczki oraz emisja papierów dłuŜnych), a takŜe dokonywał podniesienia kapitału zakładowego 
w drodze emisji Akcji serii B, Akcji serii C, Akcji serii G, Akcji serii H i Akcji serii I.  
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Struktura pasywów 
 
Na wykresie poniŜej zaprezentowano zmiany struktury pasywów Grupy w latach objętych historycznymi 
informacjami finansowymi. 
 
 

 Źródło: Emitent 
 
W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi Grupa intensywniej wykorzystywała kapitał obcy, 
przede wszystkim w postaci kredytów bankowych i emisji dłuŜnych papierów wartościowych. W 2006 r. Grupa 
finansowała swoją działalność niemal wyłącznie kapitałem własnym. 
W 2007 r. wskaźnik ogólnego zadłuŜenia Grupy wzrósł do 54%, przy czym 90% kapitału obcego przypadało na 
długoterminowe stabilne źródła finansowania.  
W 2008 r. udział kapitału obcego w pasywach ogółem wzrósł do 63%. Szczególnie dynamicznie wzrosło 
krótkoterminowe zadłuŜenie Grupy z tytułu kredytów, które stanowiły ponad 85% zadłuŜenia krótkoterminowego. 
Wzrost wartości zadłuŜenia związany był głównie z pozyskiwaniem dodatkowego kapitału na finansowanie 
projektów developerskich 
Struktura kapitałowa na dzień bilansowy 30 września 2009 r. uległa znaczącym zmianom w porównaniu z końcem 
2008 r. głównie na skutek zmiany struktury terminowej kredytów i poŜyczek oraz podwyŜszenia kapitału 
zakładowego w wyniku emisji Akcji serii I. 
 
Kapitał własny 
 
W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi Emitent 5-krotnie podwyŜszał kapitał zakładowy w 
drodze emisji akcji serii B, C, G, H oraz I w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zasoby kapitałowe 
towarzyszącym rozwojowi skali działalności Grupy. 
 
Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 46.030.885,00 zł i dzieli 
się na 460.308.850 akcji o wartości nominalnej równej 0,10 zł. Struktura kapitału zakładowego Funduszu jest 
następująca: 
 

− 22.843.532 akcje zwykłe na okaziciela serii A, 
− 91.374.128 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
− 114.217.660 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
− 17.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 
− 24.573.530 akcji zwykłych na okaziciela serii H, 
− 190.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I. 

 
W 2006 r. w wyniku przeprowadzenia emisji Akcji serii B kapitał zakładowy Emitenta wzrósł o 9.138 tys. zł. 
Łączny wpływ środków pienięŜnych z tytułu emisji akcji wyniósł wówczas 18.275 tys. zł, przy czym środki będące 
nadwyŜką ceny emisyjnej nad wartością nominalną emitowanych akcji w kwocie 8.726 tys. zł zasiliły kapitał 
zapasowy Emitenta w pozycji nadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej wartości nominalnej. Koszty z tytułu 
transakcji związanych z emisją akcji wyniosły 411 tys. zł. 
 
W 2007 r. Emitent dokonał kolejnego podwyŜszenia kapitału zakładowego o kwotę 13.152 tys. zł w drodze emisji 
Akcji serii C i Akcji serii G. NadwyŜka ceny emisyjnej akcji nad ceną nominalną została przekazana na kapitał 
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zapasowy. Kapitał utworzony ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej wzrósł z wartości 8.726 tys. zł 
na koniec 2006 r. do poziomu 76.760 tys. zł. na dzień 31 grudnia 2007 r. 
W 2008 r. i w ciągu 3 kwartałów 2009 r. miały miejsce kolejne podwyŜszenia kapitału zakładowego o łącznie 
21.457 tys. zł w drodze emisji Akcji serii H i Akcji serii I. W okresie 1 stycznia 2008 - 30 września 2009 r. na 
kapitał zapasowy z tytułu sprzedaŜy akcji powyŜej wartości nominalnej przekazano łącznie 47.818 tys. zł (po 
uwzględnieniu kosztów emisji).  
Na dzień bilansowy 30 września 2009 r. saldo nadwyŜki ze sprzedaŜy akcji powyŜej wartości nominalnej wynosiło 
124.578 tys. zł. 
 
Znaczącą pozycją kapitału własnego był kapitał zapasowy wynoszący na dzień 30 września 2009 r. 109.178 tys. 
zł, obejmujący korektę wartości akcji i udziałów wniesionych do Funduszu oraz wartość kapitału wniesionego 
przez Skarb Państwa przy utworzeniu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.  
W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie dokonywał wypłaty dywidendy. 
Pozycją, która znacząco obniŜała wartość kapitału własnego, była niepokryta strata wynosząca w latach objętych 
historycznymi informacjami finansowymi przeciętnie -76,3 mln zł. 
 
Od 2007 r. w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy wykazywana była pozycja kapitały akcjonariuszy 
mniejszościowych, która dotyczyła części zysku oraz aktywów netto konsolidowanych spółek, które moŜna 
przyporządkować akcjonariuszom i wspólnikom mniejszościowym.  
 
Kapitał obcy 
 
W 2006 r. Grupa wykorzystywała finansowanie dłuŜne jedynie z niewielkim zakresie (poniŜej 0,5% pasywów 
ogółem). 
W 2007 r. w związku z rozwojem skali działalności Grupa wykorzystywała dźwignię finansową. Fundusz 
przeprowadził emisję obligacji trzyletnich o łącznej wartości nominalnej 39.000 tys. zł. Pozyskane środki zostały 
wykorzystane na zasilenie kapitałowe utworzonych spółek celowych. Znaczącym składnikiem zobowiązań 
długoterminowych były ponadto kredyty udzielone przez bank BPH S.A. oraz BZ WBK S.A. Najistotniejszą grupą 
zobowiązań długoterminowych w 2007 r. były pozostałe zobowiązania obejmujące bezgotówkowe zobowiązanie 
spółki celowej Nowy Plac Unii S.A. wobec Spółdzielni SpoŜywców Supersam (SSS) z tytułu umowy przeniesienia 
prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie określone poprzez zdyskontowaną wartość wyceny 
części budynku, którą spółka celowa zobowiązała się przekazać na rzecz SSS w kwocie 62.206 tys. zł oraz 
posiadana przez spółkę R3M PD5 opcja odkupu od SSS akcji spółki Nowy Plac Unii Sp. z o.o. w wysokości 6.095 
tys. zł. Zobowiązania krótkoterminowe w 2007 r. wyniosły 13.754 tys. zł i obejmowały przede wszystkim kredyt 
udzielony przez Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 
 
W 2008 r. rozwojowi skali działalności Grupy towarzyszył wzrost wartości zobowiązań do poziomu 263.623 tys. zł.  
Około 72% kapitału obcego przypadało na zobowiązania długoterminowe, których najwaŜniejszym składnikiem 
były kredyty udzielone przez BZ WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz PKO BP S.A. Zobowiązania 
długoterminowe obejmowały ponadto zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłuŜnych papierów wartościowych 
oraz wykazane w 2007 r. zobowiązania wobec Spółdzielni SpoŜywców Supersam. 
Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 74.018 tys. zł obejmowały przede wszystkim: 

− kredyty udzielone przez banki PKO BP S.A., BZ WBK S.A., Pekao S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. 
oraz poŜyczki udzielone przez BBI Zeneris NFI S.A. i BB Investment Sp. z o.o. na łączną kwotę 63.905 
tys. zł, 

− zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 8.977 tys. zł. 
 
Na dzień 30 czerwca 2009 r. wartość zobowiązań ogółem wyniosła 205.331 tys. zł i zmniejszyła się w porównaniu 
z końcem 2008 r. o 22%. W stosunku do dnia bilansowego 31 grudnia 2008 r. zmianie uległa przede wszystkim 
struktura terminowa zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek. Saldo zobowiązań długoterminowych z tytułu 
kredytów i poŜyczek zmniejszyło się o blisko 92% do kwoty 5.884 tys. zł, przy czym znacząca część tych 
zobowiązań stała się wymagalna w bieŜącym okresie obrotowym i została przekwalifikowana na zobowiązania 
krótkoterminowe. Saldo zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i poŜyczek wzrosło blisko dwukrotnie do 
kwoty 122.155 tys. zł. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosły 11.089 tys. zł, 
natomiast zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz podatkowe wyniosły 3.057 tys. zł. 
Istotną pozycją zobowiązań o charakterze długoterminowym było ponadto zobowiązanie spółki Nowy Plac Unii 
S.A. wobec Spółdzielni SpoŜywców Supersam w wysokości 53.797 tys. zł. W I połowie 2009 r. Grupa dokonała 
ostatecznego rozliczenia poŜyczek zaciągniętych w 2008 r. Emitent dokonał ponadto wykupu wyemitowanych w 
2007 r. obligacji. Część zobowiązań z tytułu poŜyczek oraz wyemitowanych obligacji została skonwertowana na 
Akcje Serii H i Akcje Serii I. 
 
Na dzień 30 września 2009 r. kapitały obce Grupy osiągnęły wartość 206.935 tys. zł, a ich struktura nie uległa 
zmianie w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2009 r. 
 
Szczegółowe informacje na temat kapitału obcego i potrzeb kredytowych Grupy na dzień zatwierdzenia 
Dokumentu Rejestracyjnego zostały przedstawione w pkt. 10.3. Dokumentu Rejestracyjnego. 
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10.2. Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieni ęŜnych Grupy 
Dane w tys. zł 3 Q 2009 3 Q 2008 I H 2009 I H 2008 2008 2007 2006 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej 9 783  -126 640 4 853 -37 485 -56 036 -137 604 3 378 

Nakłady na projekty developerskie -16 440 -111 110 -12 214 -18 118 -34 261* -138 844 -6 479 

Wydatki na inne aktywa finansowe (wierzytelności) 0 -1 664 0 -1 664 -1 664 -129 -26 074 

Spłata innych aktywów finansowych 0 0 0 0 0 3 990 36 325 

Odsetki otrzymane od poŜyczek 0 0 0 0 354 531 0 

Udzielone poŜyczki -570 -13 440 -417 -12 240 -13 890 -1 190 -6 650 

Zwrot z tytułu udzielonych poŜyczek 0 10 060 0 60 10 060 6 412 8 848 

Pozostałe przepływy (w tym zwrot z podatku VAT) 26 793 -10 486 17 484 -5 523 -16 635* -8 374 -2 592 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści inwestycyjnej 85  563 24 181 171 623 812 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych -62 -151 -47 -132 -190 -386 -569 

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 34 11 34 0 11 152 145 

Odsetki otrzymane 113 703 37 313 350 857 1 236 

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej -8 646  90 403 -356 7 152 21 147 153 729 17 864 

Wpływy z tytułu emisji akcji 18 259 0 18 259 0 0 81 848 18 275 

Koszty transakcyjne związane z emisją akcji -310 0 -255 0 0 -662 -411 

Wpłaty udziałowców mniejszościowych na kapitał w spółkach zaleŜnych 4 16 4 16 16 305 0 

Emisja (wykup) dłuŜnych papierów wartościowych -1 850 0 -1 850 0 0 38 711 0 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŜyczek / kredytów 5 890 93 494 3 447 8 824 24 718 36 153 0 

Kaucje do umów kredytowych 0 0 0 0 0 -1 490 0 

Spłaty poŜyczek / kredytów -20 182 0 -14 379 0 0 0 0 

Odsetki zapłacone -10 457 -3 107 -5 582 -1 688 -3 587 -1 136 0 

Przepływy pieni ęŜne netto 1 222 -35 674 4 521 -30 152 -34 718 16 748 22 054 

Środki pieni ęŜne na pocz ątek okresu 4 184 38 902 4 184 38 902 38 902 22 154 100 

Środki pieni ęŜne na koniec okresu 5 406 3 228 8 705 8 750 4 184 38 902 22 154 

Dynamika 167,5%  208,1%   10,8% 175,6%   

* Dane za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2008 r. zostały doprowadzone do porównywalności poprzez korektę błędu podstawowego. Błąd polegał na tym, Ŝe niektóre koszty pośrednie 
zostały potraktowane jako koszty bezpośrednie i w efekcie zamiast wpłynąć na wynik roku bieŜącego, zwiększyły wartość nakładów na projekty developerskie i w efekcie zawyŜyły pozycję zapasów 
w skonsolidowanym bilansie na dzień 31 grudnia 2008. Łączna kwota korekty wynosi 648 tys. zł. 
Źródło: Emitent 
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W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi przepływy pienięŜne generowane przez Grupę 
podlegały znacznym wahaniom, co związane było ze zmianą strategii inwestycyjnej i rozpoczęciem działalności 
polegającej na finansowaniu przedsięwzięć developerskich. 
 
W 2006 r. na wpływy z działalności operacyjnej składały się przede wszystkim: związane z upłynnianiem portfela 
inwestycyjnego zbycie dłuŜnych papierów wartościowych oraz zbycie akcji i udziałów w jednostkach zaleŜnych, a 
takŜe zwrot udzielonych poŜyczek. Do najwaŜniejszych wydatków naleŜały wydatki na pozostałe papiery 
wartościowe oraz na zakup wierzytelności z tytułu poŜyczek od BB Investment Sp. z o.o., a takŜe udzielone 
poŜyczki. Łączne przepływy z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły 3.378 tys. zł. 
Przepływy z działalności inwestycyjnej były kształtowane przede wszystkim przez wpływy w postaci otrzymanych 
odsetek oraz wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Grupa wygenerowała 
przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej na poziomie 812 tys. zł. 
Przepływy z działalności finansowej wyniosły 17.864 tys. zł i obejmowały wpływy z emisji akcji skorygowane o 
koszty transakcyjne związane z emisją. 
Łączne saldo przepływów pienięŜnych netto wyniosło 22.054 tys. zł i na dzień bilansowy 31 grudnia 2006 r. 
Grupa posiadała środki pienięŜne w wysokości 22.154 tys. zł. 
 
W 2007 r. przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej były ujemne i wyniosły -137.604 tys. zł. Decydującym 
czynnikiem kształtującym te przepływy były wydatki z tytułu realizowanych inwestycji w projekty developerskie w 
łącznej kwocie 138.844 tys. zł. Ponadto w roku 2007 r. nastąpił znaczący wypływ środków pienięŜnych w ramach 
pozostałych przepływów pienięŜnych w kwocie 8.374 tys. zł. Wpływy z tytułu działalności operacyjnej obejmowały 
głównie zwroty udzielonych poŜyczek oraz zbycie dłuŜnych papierów wartościowych.  
Z działalności inwestycyjnej Grupa wygenerowała niewielkie wpływy z tytułu zbycia części składników majątku 
trwałego oraz w postaci otrzymanych odsetek. Łączne przepływy z działalności inwestycyjnej były dodatnie i 
wyniosły 623 tys. zł. 
Głównym źródłem finansowania działalności – podobnie jak w 2006 r. – były wpływy z działalności finansowej 
obejmujące wpływy z tytułu emisji akcji i dłuŜnych papierów wartościowych oraz udzielonych kredytów 
bankowych. Łączne przepływy z działalności finansowej wyniosły 153.729 tys. zł. 
Przepływy pienięŜne netto ogółem zwiększyły saldo środków pienięŜnych Grupy o 16.748 tys. zł i na koniec 
2007 r. środki pienięŜne Grupy osiągnęły poziom 38.902 tys. zł.  
 
W 2008 r. przepływy z działalności operacyjnej Grupy były ujemne, w związku nakładami poniesionymi na 
realizację przedsięwzięć developerskich. Ponadto w 2008 r. Grupa udzieliła poŜyczek w łącznej kwocie 13.890 
tys. zł. Ujemnie na saldo przepływów operacyjnych wpłynęły takŜe pozostałe wydatki operacyjne. Łączne 
przypływy z działalności operacyjnej -56.036 tys. zł. 
Dodatnie saldo przepływów z działalności inwestycyjnej w wysokości 171 tys. zł jedynie w niewielkim stopniu 
wpłynęło na kształtowanie przepływów pienięŜnych Grupy ogółem w 2008 r. 
W zakresie działalności finansowej Grupa uzyskała wpływy z tytułu udzielonych kredytów i poŜyczek, które po 
skorygowaniu o zapłacone odsetki przyczyniły się do osiągnięcia dodatnich przepływów z działalności finansowej 
w kwocie 21.147 tys. zł.  
Łączne przepływy pienięŜne netto w 2008 r. były ujemne i spowodowały obniŜenie salda środków pienięŜnych 
Grupy na koniec 2008 r. do 4.184 tys. zł.  
 
W okresie 3 kwartałów 2009 r. Grupa osiągnęła dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. Decydującym 
czynnikiem mającym wpływ na wartość przepływów pienięŜnych wypracowanych w okresie od 1 stycznia do 30 
września 2009 r. były dodatnie pozostałe przepływy pienięŜne obejmujące przede wszystkim zwrot podatku VAT. 
W ciągu 3 kwartałów 2009 r. Grupa poniosła nakłady na projekty developerskie w kwocie 16.440 tys. zł. 
Działalność inwestycyjna Grupy w ciągu 3 kwartałów 2009 r. była nieistotna.  
Wpływy z działalności operacyjnej oraz z tytułu emisji akcji pozwoliły Grupie na spłatę kredytów i poŜyczek w 
łącznej kwocie 20.182 tys. zł, spłatę odsetek oraz wykup części wyemitowanych obligacji.  
Łączne przepływy pienięŜne netto w ciągu 3 kwartałów 2009 r. wyniosły 1.222 tys. zł, zwiększając saldo środków 
pienięŜnych na dzień 30 września 2009 r. do 5.406 tys. zł. 
 
Grupa utrzymywała środki pienięŜne w postaci złotowych depozytów bankowych oprocentowanych według 
zmiennych stóp procentowych, których wysokość zaleŜy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat 
bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na róŜne okresy w zaleŜności od aktualnego 
zapotrzebowania Grupy na środki pienięŜne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.  

10.3. Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury 
finansowania Grupy 
W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi i do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego 
na potrzeby finansowania swojej działalności Grupa wykorzystywała zarówno środki własne, jak i pochodzące z 
zewnętrznych źródeł. Potrzeby związane z finansowaniem dłuŜnym Grupy są pochodną wartości realizowanych 
przedsięwzięć inwestycyjnych, przewidywanego udziału kapitałowego w tych przedsięwzięciach oraz 
harmonogramu ich realizacji. 
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Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Grupy Kapitałowej, wykazuje ona znaczne zapotrzebowanie na 
finansowanie zewnętrzne konieczne do realizacji przedsięwzięć developerskich. Działalność Grupy w branŜy 
developerskiej powoduje, Ŝe w okresach rozpoczęcia znaczących inwestycji budowlanych następuje zwiększenie 
zaangaŜowania środków pienięŜnych w pozycję zapasów, która wraz z postępem procesu inwestycyjnego ulega 
stopniowemu wzrostowi. Inwestycje developerskie finansowane są ze środków własnych, środków pochodzących 
z emisji obligacji (na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A.), kredytów bankowych, 
wkładów finansowych zewnętrznych inwestorów branŜowych oraz w mniejszym stopniu z wpłaconych zaliczek od 
późniejszych odbiorców inwestycji. 
 
Struktura finansowania Grupy w latach objętych historycznymi informacjami finansowymi prezentowała się jak w 
poniŜszej tabeli. 
 

 
3 Q 2009 I H 2009 2008 2007 2006 

Udział kapitału własnego w pasywach ogółem 50,7% 51,0% 36,5% 46,5% 99,6% 
Udział kapitału obcego w pasywach ogółem (wska źnik zadłu Ŝenia 
ogólnego) 49,3% 49,0% 63,5% 53,5% 0,4% 

Udział zobowiązań długoterminowych w kapitale obcym 33,8% 33,5% 71,9% 91,1% 0,0% 

Udział poŜyczek i kredytów w zobowiązaniach długoterminowych 12,6% 8,5% 38,9% 24,2% 0,0% 
Udział zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w zobowiązaniach 
długoterminowych 

0,0% 0,0% 20,6% 27,5% 0,0% 

Udział pozostałych zobowiązań i rezerw w zobowiązaniach długoterminowych 87,4% 91,5% 40,5% 48,3% 0,0% 

Udział zobowiązań krótkoterminowych w kapitale obcym 66,2% 66,5% 28,1% 8,9% 100,0% 
Udział zobowiązań handlowych i pozostałych w zobowiązaniach 
krótkoterminowych 

2,9% 2,2% 12,1% 18,6% 72,3% 

Udział poŜyczek i kredytów w zobowiązaniach krótkoterminowych 87,0% 89,5% 86,3% 71,7% 0,0% 
Udział zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w zobowiązaniach 
krótkoterminowych 7,9% 8,1% 1,3% 5,7% 0,0% 

Udział rozliczeń międzyokresowych w zobowiązaniach krótkoterminowych 2,2% 0,1% 0,2% 3,9% 27,7% 

Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem własnym 175,1% 134,2% 98,5% 1 782,4% 3 530,7% 

Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem stałym 131,8% 177,4% 221,6% 3 653,2% 3 530,7% 
Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem własnym (tzw. złota reguła bilansowa) = kapitał własny / aktywa stałe 
Wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem stałym (tzw. srebrna reguła bilansowa) = kapitał stały / aktywa stałe 
Aktywa stałe = aktywa trwałe + naleŜności z tytułu dostaw i usług powyŜej 12 miesięcy (w analizowanym okresie aktywa stałe = 
aktywa trwałe) 
Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe  
Źródło: Emitent 
 
W 2006 r. Emitent finalizował strategię dezinwestycji, finansując działalność niemal wyłącznie kapitałem własnym. 
W okresie 2007 - III kwartał 2009 r. struktura finansowania Grupy podlegała niewielkim wahaniom. Udział kapitału 
własnego w pasywach ogółem wynosił przeciętnie 45%. W ciągu 3 kwartałów 2009 r., w wyniku podwyŜszenia 
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii H i Akcji serii I oraz na skutek rozliczenia części zobowiązań z 
tytułu kredytów i poŜyczek oraz wyemitowanych obligacji, udział kapitału własnego w pasywach ogółem wzrósł do 
51%. Nabycie przez Emitenta obligacji własnych przyczyniło się do redukcji zadłuŜenia, poprawy bezpieczeństwa 
finansowego Grupy oraz zmniejszenia kosztów obsługi odsetek. 
Jednocześnie nastąpiła zmiana terminowej struktury zobowiązań. Wzrosło saldo zobowiązań krótkoterminowych, 
głównie na skutek przekwalifikowania części długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych na 
zobowiązania przypadające do spłaty w bieŜącym okresie obrotowym. 
 
W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi struktura kapitałowo-majątkowa Grupy wypełniała 
złotą (z minimalnym odchyleniem) i srebrną regułę bilansową, polegającą na pełnym pokryciu aktywów stałych 
odpowiednio kapitałem własnym i kapitałem stałym. Świadczyło to o stabilnej i bezpiecznej strukturze 
finansowania. 
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W poniŜszej tabeli zestawiono główne źródła kapitału obcego Grupy na dzień zatwierdzenia Dokumentu 
Rejestracyjnego. 
 

Dawca kapitału Biorca 
kapitału Oprocentowanie Termin spłaty 

/data wykupu 

Saldo zobowi ązania na 
dzień zatwierdzenia 
Dokumentu 
Rejestracyjnego (tys. zł) 

Kredyty     

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. MTP PD 1 Zmienne (WIBOR 1M + marŜa banku) 31.07.2011 9.859 

Raiffeisen Bank Polska S.A. RM PD 3 Zmienne (WIBOR 1M + marŜa banku) 22.10.2010 8.359 

Pekao S.A. RM PD 6 Zmienne (WIBOR 1M + marŜa banku) 30.06.2010 26.222 

BZ WBK S.A. RM PD 8 Zmienne (WIBOR 3M + marŜa banku) 31.03.2010 36.400 

BZ WBK S.A. RM PD 9 Zmienne (WIBOR 3M + marŜa banku) 31.12.2009 8.400 

PKO BP S.A. RM 2 PD 10 Zmienne (WIBOR 1M + marŜa banku) 28.02.2010 38.700 

Obligacje     

Obligatariusze – transza 1 Emitent Zmienne (WIBOR 6M + marŜa banku) 08.03.2010 

10.850  Obligatariusze – transza 2 Emitent Zmienne (WIBOR 6M + marŜa banku) 08.03.2010 
Obligatariusze – transza 5 Emitent Zmienne (WIBOR 6M + marŜa banku) 08.03.2010 

Źródło: Emitent 
 
ZadłuŜenie długoterminowe z tytułu poŜyczek i kredytów wyniosło na dzień zatwierdzenia Dokumentu 
Rejestracyjnego 18.218 tys. zł, natomiast zadłuŜenie krótkoterminowe 109.722 tys. zł. 
Wszystkie kredyty i poŜyczki zaciągnięte przez Grupę denominowane są w złotych polskich, stąd nie powstaje 
ryzyko walutowe w odniesieniu do tych zobowiązań. 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa nie wykazywała zadłuŜenia długoterminowego z tytułu wyemitowanych 
dłuŜnych papierów wartościowych. Saldo zadłuŜenia krótkoterminowego z tytułu wyemitowanych obligacji 
wyniosło na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego 10.850 tys. zł.  
Data kolejnej płatności odsetek dla obligacji przypada na 8 marca 2010 r. 
 
W I półroczu 2009 r. obligacje o wartości nominalnej 28.150 tys. zł (transze: 3, 4 i 6) zostały przez Emitenta 
wykupione przed terminem (1.850 tys. zł) i skonwertowane na akcje nowej emisji (26.300 tys. zł). 
 
Umowy dotyczące wykazanych powyŜej zobowiązań z tytułu kredytów oraz wyemitowanych dłuŜnych papierów 
wartościowych zostały opisane w pkt 6.1.3. Dokumentu Rejestracyjnego. 
 
Grupa nie stosuje instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem zmian stopy procentowej, poniewaŜ w opinii 
Zarządu - biorąc pod uwagę wahania poziomu stóp procentowych w okresie ostatnich dwóch lat oraz dostępne 
przewidywania - przyszłe zmiany stóp procentowych nie będą znaczne i nie wpłyną istotnie na poziom wyniku 
finansowego. 
 
Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Emitent oraz spółki z Grupy terminowo regulują 
zobowiązania wynikające z zawartych umów kredytowych oraz terminowo obsługują wyemitowane obligacje. 
 
Potrzeby kredytowe Grupy wynikają z harmonogramu realizowanych projektów developerskich uzgodnionego 
przez Grupę z kontrahentami. Potrzeby kredytowe Grupy nie podlegają zjawisku sezonowości.  
 
Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Grupa Emitenta posiadała przyznane i niewykorzystane 
źródła finansowania w postaci kredytów bankowych. 
 
Według Zarządu Emitenta zaciągnięte kredyty i poŜyczki, wpływy uzyskane z emisji obligacji i środki własne, a 
takŜe środki pochodzące od współinwestorów w realizowanych projektach developerskich, wyczerpują 
zapotrzebowanie na kapitał w zakresie finansowania rozpoczętych bieŜących przedsięwzięć inwestycyjnych. W 
perspektywie średnioterminowej (powyŜej 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego) - wraz 
z rozpoczęciem realizacji kolejnych zaawansowanych etapów pozostałych przedsięwzięć developerskich - Grupa 
moŜe wykazać zapotrzebowanie na zwiększone zasoby finansowe pochodzące od banków, współinwestorów lub 
emisji papierów wartościowych. 

10.4. Informacje dotycz ące jakichkolwiek ogranicze ń w wykorzystywaniu 
zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby  mieć bezpo średnio 
lub po średnio istotny wpływ na działalno ść operacyjn ą Grupy 
W opinii Zarządu Emitenta, na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego nie istnieją Ŝadne ograniczenia w 
wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny 
wpływ na działalność operacyjną Grupy. 
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10.5. Informacje dotycz ące przewidywanych źródeł funduszy 
potrzebnych do zrealizowania zobowi ązań przedstawionych w pozycjach 
5.2.3. i 8.1. Dokumentu Rejestracyjnego 
Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez Grupę charakteryzuje wieloetapowość, dzięki czemu Emitent 
moŜe efektywniej pozyskiwać środki finansowe na realizację poszczególnych etapów i ustalać harmonogram 
finansowania. Pozyskanie finansowania na realizację poszczególnych etapów jest rozłoŜone w czasie. 
Finansowanie inwestycji wskazanych w pkt 5.2.3. Dokumentu Rejestracyjnego przebiega według poniŜszego 
modelu (według kolejności pozyskiwania finansowania): 
 

1. Wkład własny (w tym podwyŜszenia kapitału w drodze emisji akcji), 
2. Finansowanie od współinwestorów (np. Liebrecht&WooD Polska Sp. z o.o. w przypadku Projektu 

Developerskiego 5), inwestora branŜowego – głównie poprzez wkład kapitałowy, poŜyczki lub 
przystępowanie do przedsięwzięcia np. na podstawie umów o wspólnym przedsięwzięciu, a takŜe 
nabycie od Emitenta akcji lub udziałów spółek celowych realizujących dane projekty, 

3. Kredyty bankowe, 
4. PrzedsprzedaŜ wytworzonej powierzchni uŜytkowej, czyli tzw. samofinansowanie. 

 
Emitent nie wyklucza ponadto emisji obligacji komercyjnych w celu zarządzania bieŜącą płynnością. 
 
Emitent nie planuje nabycia znaczących rzeczowych aktywów trwałych (pkt 8.1. Dokumentu Rejestracyjnego) 
stąd nie zamieścił informacji dotyczących przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania 
zobowiązań ich zakupu. 

11. BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 

11.1. Badania i rozwój 
Ze względu na profil działalności Grupa nie podejmuje działań w zakresie badań i rozwoju. W latach objętych 
historycznymi informacjami finansowymi i do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego Grupa nie 
prowadziła i nie sponsorowała działań badawczo-rozwojowych. 

11.2. Patenty, certyfikaty i licencje 
Emitent nie ma zarejestrowanych Ŝadnych znaków towarowych, ani innych praw własności przemysłowej. Emitent 
nie złoŜył równieŜ wniosków o ich rejestrację. 
 
Według złoŜonego oświadczenia Emitent posiada wymagane licencje na wszystkie uŜytkowane przez siebie 
programy komputerowe. 

12. INFORMACJE O TENDENCJACH 

12.1. Najistotniejsze ostatnio wyst ępuj ące tendencje w produkcji, 
sprzeda Ŝy i zapasach oraz kosztach i cenach sprzeda Ŝy za okres od daty 
zakończenia ostatniego roku obrotowego do dnia zatwierdz enia 
Dokumentu Rejestracyjnego 
Od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego, tj. od dnia 31 grudnia 2008 r. do dnia zatwierdzenia 
Dokumentu Rejestracyjnego w działalności Grupy wystąpiły następujące tendencje: 

 
− W sprzedaŜy 

 
W pierwszych miesiącach roku w branŜy developerskiej w Polsce utrzymywała się tendencja spadku 
sprzedaŜy powierzchni uŜytkowej, ukształtowana w II połowie 2008 r. Osłabienie popytu wywołane 
zostało przez globalny kryzys gospodarczy, szczególnie dotkliwy dla branŜy finansowej oraz branŜy 
budowlanej uwraŜliwionej na wahania koniunktury. Od maja 2009 r., wraz z nieznacznym oŜywieniem w 
branŜy developerskiej, zauwaŜalnie wzrosła realizowana przez Grupę sprzedaŜ. W czerwcu 2009 r. 
Grupa osiągnęła 30% próg zawartych umów sprzedaŜy mieszkań w warszawskim projekcie „Dom na 
Dolnej”, dzięki czemu uruchomiona została kolejna transza kredytu bankowego zapewniająca pełne 
finansowanie dla kolejnego etapu inwestycji. We wrześniu 2009 r. próg sprzedaŜy przekroczył 40%. 
Inwestycja osiągnęła załoŜoną wysokość i rozpoczęto prace wykończeniowe. W listopadzie 2009 r. 
przekroczony został 50-procentowy próg zawartych umów sprzedaŜy mieszkań. Przekroczenie progu 
50% pozwoliło na uruchomienie kolejnej, istotnej transzy kredytu na kontynuację inwestycji. Tym samym, 
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projekt uzyskał zapewnione finansowanie do zakończenia prac budowlanych. Tempo realizacji inwestycji 
jest zgodne z załoŜonym harmonogramem. 
 

− W zapasach, kosztach i cenach 
 
Zapasy wyceniane są według niŜszej z dwóch wartości: ceny nabycia (kosztu wytworzenia) i moŜliwej do 
uzyskania ceny sprzedaŜy netto. Na zapasy Grupa odnosi koszty niezakończonych projektów 
developerskich, które planuje sprzedać w toku zwykłej działalności, w tym prawo wieczystej dzierŜawy 
gruntów, koszty budowy dotyczące prac wykonanych przez podwykonawców, koszty finansowe i 
pozostałe koszty dotyczące budowy. Cena sprzedaŜy netto jest szacowana w toku zwykłej działalności 
przy uwzględnieniu ze znakiem ujemnym kosztów wykończenia i kosztów niezbędnych do 
doprowadzenia sprzedaŜy do skutku. W okresie od początku 2009 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu 
poziom zapasów utrzymywanych przez Grupę nie wykazywał istotnych tendencji.  
W I połowie 2009 r. Grupa nadal odczuwała zmniejszenie dostępności kredytów bankowych, wzrost 
kosztów obsługi kredytu (w szczególności marŜ), konieczność zwiększenia wkładu własnego oraz 
wnoszenia dodatkowych zabezpieczeń kredytów, skutkujące wzrostem kosztów finansowych. Tendencje 
te związane były z pogorszeniem sytuacji finansowej banków w związku z globalnym kryzysem 
finansowym. W II kwartale 2009 r. Emitent dokonał wykupu części wyemitowanych obligacji własnych, 
dzięki czemu zredukował koszty obsługi odsetek. 
Pod koniec III kwartału 2009 r. Zarząd Emitenta zauwaŜył tendencję zwiększania akcji kredytowej przez 
banki oraz wzrostu dostępności środków finansowych pochodzących z kredytów bankowych. 
Emitent aktywnie poszukuje finansowych inwestorów zewnętrznych takŜe poza sektorem bankowym. 
Najbardziej zaawansowane negocjacje dotyczą projektu developerskiego „Plac Unii”, w którym 
podpisano przedwstępną umowę inwestycyjną z developerem i funduszem Liebrecht&WooD oraz list 
intencyjny ze spółką budowlaną Karmar S.A. z Grupy Bouygues. 
W IV kwartale 2009 r. spółka celowa dla Projektu Developerskiego 1 zawarła ze spółką Karmar S.A. z 
Grupy Bouygues umowę, której przedmiotem jest wybudowanie w ramach generalnego wykonawstwa 
budynku wielofunkcyjnego "Rezydencja Foksal". Pod koniec listopada 2009 r. przekazano plac budowy 
generalnemu wykonawcy. Grupa uzyskała takŜe finansowanie z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na 
realizację inwestycji, finalizując tym samym proces pozyskiwania finansowania budowlanego dla tego 
projektu. Na przełomie listopada i grudnia 2009 r. w związku z osiągnięciem wymaganego poziomu 
wpływów z przedsprzedaŜy w wysokości 10.000 tys. zł uruchomiona została pierwsza transza kredytu w 
kwocie 26.081 tys. zł. Kredyt ten przeznaczono na całkowitą spłatę kredytu w Raiffeisen Bank Polska 
S.A. udzielonego spółce MTP PD 1. 
Grupa zanotowała spadek ogólnych kosztów wykonawstwa robót budowlanych wynikający ze wzrostu 
dostępności usług budowlanych, powodowanego niewystarczającym popytem i spadkiem ilości 
zamówień w branŜy budowlanej. 
W okresie od początku 2009 r. do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego nastąpiła stabilizacja 
poziomu oferowanych cen w Projekcie Developerskim 3 „Dom na Dolnej”. Według zawartych dotychczas 
umów przedwstępnych sprzedaŜy apartamentów w Projekcie Developerskim 1 „Rezydencja Foksal”, 
średnia cena sprzedaŜy metra kwadratowego, mimo początkowego etapu inwestycji, przewyŜsza kwotę 
21.000 zł. Pozostałe projekty nie znajdują się jeszcze w fazie sprzedaŜy. Mając zapewnione 
finansowanie, strategią Emitenta jest utrzymywanie wysokich cen i ograniczanie ewentualnych rabatów. 

 
Grupa nie prowadzi typowej działalności produkcyjnej, działając jako fundusz developerski zapewniający 
finansowanie dla przedsięwzięć budowlanych, stąd nie moŜna wskazać tendencji występujących w produkcji. 

12.2. Informacje na temat jakichkolwiek znanych ten dencji, niepewnych 
elementów, Ŝądań, zobowi ązań lub zdarze ń, które wedle wszelkiego 
prawdopodobie ństwa mog ą mieć znaczny wpływ na perspektywy Grupy, 
przynajmniej do ko ńca bie Ŝącego roku obrotowego 
Według Zarządu Emitenta czynnikami, które potencjalnie moŜe mieć wpływ na wyniki Grupy i perspektywy jej 
rozwoju przynajmniej do końca bieŜącego roku obrotowego są: 

− dostępność środków finansowych pochodzących zarówno z banków, jak i od zewnętrznych inwestorów 
finansowych, 

− polityka banków kredytujących w zakresie przedłuŜania okresu finansowania pomostowego 
przeznaczonego na refinansowanie kosztów nabycia nieruchomości oraz w zakresie poziomu 
wymaganego udziału własnego przy kredytowaniu budowlanym, 

− pozyskanie współinwestora do inwestycji Plac Unii (Projekt Developerski 5), skutkujące finalizacją 
procesu wejścia kapitałowego spółki Liebrecht&WooD Polska Sp. z o.o. przewidzianego na IV kwartał 
2009 r.,  

− postęp prac w zakresie komercjalizacji w Projekcie Developerskim 1 - Rezydencja Foksal (uruchomienie 
sprzedaŜy nastąpiło pod koniec listopada 2009 r.) oraz uruchomienie prac budowlanych (planowane na 
grudzień 2009 r.), 

− działania w zakresie pozyskania współinwestorów do przedsięwzięcia Koneser (Projekt Developerski 6), 
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− koszty finansowania projektów developerskich,  
− uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę, 
− tempo realizacji i komercjalizacji inwestycji „Dom na Dolnej”, 
− wyniki procesów pozyskiwania współinwestorów oraz finansowania Projektów Developerskich 8 (w 

Dziwnowie) oraz nr 9 (w Poznaniu), 
− wynik negocjacji w zakresie zmiany warunków ekonomiczno finansowych Projektu Developerskiego 4 

(Warszawa Mokotów), 
− popyt na sprzedawaną przez Grupę powierzchnię uŜytkową i koniunktura w segmencie developerskim. 

 
Poza informacjami wymienionymi powyŜej oraz w części Czynniki Ryzyka niniejszego Dokumentu 
Rejestracyjnego, Emitentowi nie są znane jakiekolwiek inne tendencje, niepewne elementy, Ŝądania, 
zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na 
perspektywy Grupy. 

13. PROGNOZY WYNIKÓW 

Emitent nie podaje w Dokumencie Rejestracyjnym ani w całym Prospekcie emisyjnym prognozy wyników lub 
wyników szacunkowych. Emitent nie publikował prognoz ani wyników szacunkowych. 

14. OSOBY REPREZENTUJĄCE ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I 
NADZORCZE ORAZ OSOBY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH 
WYśSZEGO SZCZEBLA EMITENTA 

14.1. Dane na temat osób wchodz ących w skład organów 
zarządzających, nadzorczych oraz innych osób na stanowiskach 
kierowniczych wy Ŝszego szczebla 

14.1.1. Zarząd Emitenta 

W skład Zarządu wchodzą: 
− Michał Skotnicki – Prezes Zarządu, 

− Piotr Litwiński – Członek Zarządu, 

− Paweł Nowacki – Członek Zarządu. 

Wszyscy członkowie Zarządu wykonują pracę w siedzibie Emitenta przy ul. Emilii Plater nr 28; w Warszawie. Pan 
Paweł Nowacki, jako Dyrektor Oddziału, wykonuje takŜe prace w siedzibie oddziału w Poznaniu przy ul. 
Paderewskiego 8.  
 
Pan Michał Skotnicki – Prezes Zarz ądu  
 
Pan Michał Skotnicki (lat 35) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Francois Rabelais w Tours we Francji (studia magisterskie), ze specjalizacją 
w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Ukończył równieŜ studia podyplomowe w zakresie prawa handlu 
międzynarodowego (dyplom Centre du Droit du Commerce International). W latach 1999 – 2003 r. prowadził 
zajęcia z zakresu prawa cywilnego w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 2001 r. prowadzi projekty developerskie, szczególnie związane z warszawskim rynkiem 
nieruchomości.  
 
Pan Michał Skotnicki, aktualnie, obok funkcji Prezesa Zarządu Emitenta pełni takŜe następujące funkcje: 

a. Prezesa Zarządu Mazowieckiego Towarzystwa Powierniczego sp. z o.o. - od sierpnia 2004 
roku do chwili obecnej.  

b. członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Juvenes - od czerwca 2005 
roku do chwili obecnej. 

c. członka Rady Nadzorczej Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - od 
stycznia 2005 roku do chwili obecnej. 

 
Pan Michał Skotnicki pełnił takŜe funkcję Członka Zarządu KERAM DEVELOPMENT sp. z o.o. - od grudnia 2005 
do stycznia 2009  
 
Pan Michał Skotnicki nie jest akcjonariuszem Emitenta. 
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Pan Michał Skotnicki jest inwestorem indywidualnym i posiada akcje spółek publicznych, w Ŝadnej z tych spółek 
nie posiada jednak akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów. 
 
Pan Michał Skotnicki jest wspólnikiem w następujących spółkach handlowych: Mazowieckie Towarzystwo 
Powiernicze sp. z o.o., Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze sp. z o.o. Projekt Developerski 1 S.K.A., Realty 
Management sp. z o.o. Projekt Developerski 3 sp. k., Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp. 
k., Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A., Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 6 S.K.A., Projekt Dolna sp. z o.o., Projekt Dolna sp. z o.o. Inwestycja Tarchomin sp. k., Projekt 
Dolna sp. z o.o. Rezydencje Warmińskie sp. k., Keram Development sp. z o.o.  
 

Pan Michał Skotnicki był takŜe w okresie ostatnich pięciu lat wspólnikiem w spółce Videomat sp. z o.o. 
 
Zgodnie z oświadczeniem Pan Michał Skotnicki prowadzi dwie działalności gospodarcze: pod własnym 
nazwiskiem oraz pod firmą Senatorska s.c. – Jeleński, Rościszewski, Skotnicki (od lipca 2005 roku do chwili 
obecnej). Głównym przedmiotem tej działalności jest działalność prawnicza oraz doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Przedmiot działalności obejmuje takŜe obsługę 
nieruchomości oraz pośrednictwo finansowe, które jednocześnie stanowią przedmiot działalności Emitenta. 
Ponadto Pan Michał Skotnicki jest takŜe wspólnikiem spółki JUVENES sp. z o.o. w Warszawie, posiadającym 18 
udziałów, uprawniających do wykonywania 18% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tejŜe spółki. 
Przedmiotem działalności JUVENES sp. z o.o. jest m.in. szeroko pojęte budownictwo, kupno i sprzedaŜ 
nieruchomości, a takŜe wynajem i zarządzanie nieruchomościami, które częściowo pokrywają się z przedmiotem 
działalności wskazanym w Statucie Emitenta. Faktycznie jednak obie spółki nie konkurują ze sobą, lecz ściśle 
współpracują przy realizacji projektów developerskich na terenie Warszawy, uzupełniając swoje kompetencje. 
NaleŜy mieć takŜe na uwadze, Ŝe powołanie Pana Michała Skotnickiego do Zarządu Emitenta nastąpiło po 
zawarciu przez obie spółki listu intencyjnego w sprawie połączenia. Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem 
prowadzona przez Pana Michała Skotnickiego działalność oraz udział w spółce JUVENES sp. z o.o. nie mają 
charakteru konkurencyjnego wobec działalności Emitenta, zaś pomiędzy interesami Pana Michała Skotnickiego a 
interesami Emitenta nie występuje konflikt interesów. Nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe pomiędzy interesami Pana 
Michała Skotnickiego a interesami Emitenta nie dojdzie w przyszłości do konfliktu, w szczególności w sytuacji, 
gdy Pan Michał Skotnicki w ramach prowadzonej przez siebie działalności podejmie czynności w zakresie 
toŜsamym z działalnością Emitenta lub gdy nie dojdzie do połączenia Emitenta z JUVENES sp. z o.o. i 
jednocześnie spółka ta zakończy współpracę z Emitentem i podejmie działalność wobec niego konkurencyjną. 
Prowadzona przez Pana Michała Skotnickiego działalność, jak równieŜ udział Pana Michała Skotnickiego w 
spółce JUVENES sp. z o.o. stwarza ryzyko potencjalnego konfliktu interesów.  
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, 
zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Michał Skotnicki pełnił funkcje 
członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a takŜe w których był on osobą zarządzającą 
wyŜszego szczebla.  
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, Pan Michał Skotnicki jest osobą niekaraną. W okresie ostatnich pięciu lat 
nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Michała Skotnickiego ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pan Michał 
Skotnicki nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu. Brak takŜe jakichkolwiek powiązań rodzinnych 
Pana Michała Skotnickiego z innymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta. 
 
Pan Piotr Litwi ński – Członek Zarz ądu 
 
Pan Piotr Litwiński (lat 41) jest absolwentem wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz MBA na Uniwersytecie Calgary. W latach 1992-1996 był zatrudniony w polskim 
przedstawicielstwie kanadyjskiego holdingu inwestycyjnego International UNP Holdings na stanowiskach, między 
innymi, analityka oraz junior asset managera. Od 1996 do 1999 pracował jako analityk, a następnie zarządzający 
portfelem pakietów mniejszościowych w Drugim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym. W latach 2000-2005 pełnił 
funkcję Dyrektora ds. Operacji i Analiz, Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego oraz Likwidatora spółki Polskie 
Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Diament” SA. 
 
Pan Piotr Litwiński aktualnie obok funkcji Członka Zarządu Emitenta pełni takŜe następujące funkcje: 

a. Prezesa Zarządu w spółce Realty 3 Management sp. z o.o. – od lutego 2009 do chwili obecnej. 

b. Prezesa Zarządu w spółce Realty 4 Management sp. z o.o. – od października 2009 do chwili 
obecnej. 

c. Członek Zarządu w spółce Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze sp. z o.o. – od października 
2008 r. do chwili obecnej. 

d. Członka Rady Nadzorczej spółki Nowy Plac Unii SA – od marca 2009 r. do chwili obecnej. 
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Pan Piotr Litwiński w przeszłości (w okresie ostatnich pięciu lat) wykonywał takŜe funkcje: 
a. Członka zarządu Polskiego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego DIAMENT S.A. Funkcję tę 

pełnił w okresie grudzień 2001- maj 2003. 

b. Likwidatora Polskiego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego DIAMENT S.A. Funkcję tę pełnił 
w okresie czerwiec 2003 – wrzesień 2005. 

c. Wiceprezesa zarządu spółki Nowy Plac Unii S.A. – od lipca 2007 do września 2007  

d. Członka Zarządu w spółce Realty Management sp. z o.o. – od października 2006 do marca 2009, 

Osoba blisko związana z Panem Piotrem Litwińskim (osoba fizyczna – członek rodziny) posiada 340.000 akcji 
Emitenta o łącznej wartości nominalnej 34.000 zł, stanowiącej 0,074% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 
taki sam udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.  
 
Pan Piotr Litwiński nie jest oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem w Ŝadnej spółce handlowej. 
 
Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Litwiński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne 
znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby Ŝaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami 
wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 
 
Pan Piotr Litwiński pełnił takŜe funkcję likwidatora Polskiego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego 
DIAMENT S.A. w likwidacji. Na funkcję tę powołano go w czerwcu 2003 roku. Czynności likwidacyjne zakończono 
zaś we wrześniu 2005 roku. Przedmiotem działalności Polskiego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego 
DIAMENT S.A. było zarządzanie Pracowniczym Funduszem Emerytalnym DIAMENT oraz reprezentowanie go 
wobec osób trzecich. Spółka jako pracownicze towarzystwo emerytalne nie miała celu zarobkowego. Podstawą 
likwidacji była uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 23 czerwca 2003 r., powzięta na wniosek Banku 
Handlowego w Warszawie S.A – największego akcjonariusza Spółki. Według posiadanych informacji, powodem 
podjęcia uchwały były zmiany organizacyjne i restrukturyzacja w grupie Banku Handlowego w Warszawie S.A. po 
przejęciu tego podmiotu przez Citibank S.A. Proces likwidacji był nadzorowany przez Komisję Nadzoru 
Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, która zatwierdziła sprawozdanie z likwidacji oraz wydała zgodę na 
ostateczną likwidację Funduszu zarządzanego przez Spółkę. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości ani 
zarządu komisarycznego w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Litwiński pełnił funkcje członka 
organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a takŜe w których był on osobą zarządzającą 
wyŜszego szczebla. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, Pan Piotr Litwiński jest osobą niekaraną. W okresie ostatnich pięciu lat nie 
miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Piotra Litwińskiego ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pan Piotr Litwiński 
nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu 
lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu. Brak takŜe jakichkolwiek powiązań rodzinnych Pana Piotra 
Litwińskiego z innymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta. 
 
Pan Paweł Nowacki – Członek Zarz ądu 
 
Pan Paweł Nowacki (lat 49) jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego. 
Od 1988 r. był pracownikiem naukowo–dydaktycznym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1996 r. obronił 
pracę doktorską na Akademii Ekonomicznej w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości, uzyskując nagrodę Rektora. 
Od 1995 roku związany ze spółką EMAX sp. z o.o. (po przekształceniu EMAX S.A.) kolejno jako Członek Zarządu 
– Dyrektor ds. Organizacyjnych (1995–1997), Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomicznych (1997-2000), w 
końcu jako członek zarządu dyr. ds. finansowych (2000-2007).  
 
Pan Paweł Nowacki, aktualnie obok funkcji Członka Zarządu Emitenta pełni takŜe następujące funkcje: 

a. Prezesa Zarządu Realty Management sp. z o.o. - od marca 2009 roku do chwili obecnej. 

b. członka rady nadzorczej BBI Zeneris S.A. – od lutego 2008 do chwili obecnej. 

c. Prezesa Zarządu Realty 2 Management sp. z o.o. – od lutego 2009 roku do chwili obecnej. 

d. Członka Zarządu Realty 3 Management sp. z o.o. – od lutego 2008 roku do chwili obecnej. 

e. Członka Zarządu Realty 4 Management sp. z o.o. – od października 2009 do chwili obecnej. 

Poza funkcją wykonywaną w Zarządzie Emitenta Pan Paweł Nowacki jest takŜe wykładowcą Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu.  
 
Pan Paweł Nowacki pełnił takŜe funkcję członka Zarządu w spółce EMAX S.A. (dawniej EMAX sp. z o.o.), od 
1995 roku do czerwca 2007 roku, do czasu połączenia tej spółki ze spółką Computerland S.A. 
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Pan Paweł Nowacki posiada 60.718 akcji Emitenta, stanowiących 0,013%-owy udział w kapitale zakładowym 
Emitenta i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 
 
Pan Paweł Nowacki jest inwestorem indywidualnym i posiada akcje spółek publicznych, w Ŝadnej z tych spółek 
nie posiada jednak akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów. 
 
Zgodnie z oświadczeniem Pan Paweł Nowacki nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne 
znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby Ŝaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami 
wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, 
zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Paweł Nowacki pełnił funkcje 
członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a takŜe w których był on osobą zarządzającą 
wyŜszego szczebla.  
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, Pan Paweł Nowacki jest osobą niekaraną. W okresie ostatnich pięciu lat 
nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Pawła Nowackiego ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pan Paweł Nowacki 
nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu 
lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu. Brak takŜe jakichkolwiek powiązań rodzinnych Pana Pawła 
Nowackiego z innymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta. 

14.1.2. Rada Nadzorcza Emitenta 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 
− Paweł Turno (Przewodniczący Rady), 

− Włodzimierz Głowacki (Zastępca Przewodniczącego Rady), 

− Michał Kurzyński, 

− Ewaryst Zagajewski, 

− Rafał Lorek, 

− Jan Emeryk Rościszewski. 

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki w siedzibie Emitenta przy ul. Emilii Plater nr 28; 
00-688 Warszawa. 
 
Pan Paweł Turno – Przewodnicz ący Rady Nadzorczej 
 
Pan Paweł Turno (lat 49) studiował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu, jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w którym przez 
dwa lata pracował jako asystent. Był jednym z załoŜycieli i w latach 1989-1997 Prezesem Zarządu Emax sp. z 
o.o. oraz w latach 1990-1994 załoŜycielem i Prezesem AMS sp. z o.o.  
 
Pan Paweł Turno obok członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta pełni takŜe następujące funkcje: 

a) Prezes Zarządu BB Investment S.A.(poprzednio BB Investment sp. z o.o.) - od sierpnia 1998 roku do 
chwili obecnej, 

b) Członek Rady Nadzorczej Tell S.A. (poprzednio Tell sp. z o.o.) – od czerwca 2000 roku do chwili 
obecnej, 

c) Członek Rady Nadzorczej Public Profits sp. z o.o. – od stycznia 2001 roku do chwili obecnej, 

d) Członek Rady Nadzorczej Sygnity S.A. (powstała z połączenia Computerland S.A oraz Emax S.A.) – 
od października 2006 roku do chwili obecnej, 

e) Członek Rady Nadzorczej BBI Zeneris NFI S.A. – od października 2008 roku do chwili obecnej. 

Pan Paweł Turno jest obecnie takŜe członkiem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Stowarzyszenia Domus 
Polonorum oraz Członkiem Zarządu Fundacji Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. 
 
Pan Paweł Turno w przeszłości (w okresie ostatnich pięciu lat) wykonywał takŜe funkcje: 

a) Członka Rady Nadzorczej Invento sp. z o.o – od grudnia 2004 roku do marca 2009, 

b) Prezesa Zarządu BBI Capital S.A. (poprzednio BBI Capital sp. z o.o.) – od sierpnia 2000 roku do 
września 2008 roku, 

c) Członka Rady Nadzorczej Emax S.A. – od października 2000 roku do maja 2007 roku, 

d) Członka Rady Nadzorczej BMT S.A. – od _grudnia 1994 roku do sierpnia 2008 roku, 
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e) Członka Rady Nadzorczej Kino Polska TV sp. z o.o. – od marca 2004 roku do sierpnia 2007 roku, 

f) Członka Rady Nadzorczej Videomat sp. z o.o. – od kwietnia 2004 roku do września 2007 roku, 

g) Członka Rady Nadzorczej Atvertin sp. z o.o. (poprzednio Raido Media sp. z o.o.)– od listopada 2006 
roku do maja 2008 roku, 

h) Członka Rady Nadzorczej Domu Inwestycyjnego Kalkusiński Sadlej S.A. – od grudnia 2007 roku do 
maja 2009 roku, 

i) Członka Rady Nadzorczej Cafe News S.A.(poprzednio Cafe News sp. z o.o.) – od stycznia 2007 roku 
do marca 2009 roku, 

j) Członka Rady Nadzorczej Zeneris S.A. (poprzednio BMT Leasing S.A.) – od 1995 roku – września 
2007 roku, 

k) Członka Rady Nadzorczej BBI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – od października 2007 
roku do stycznia 2008. 

Pan Paweł Turno jest akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 280.000 akcji, stanowiących 0,06%-owy udział 
kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta.  
 
Ponadto Pan Paweł Turno jest obecnie takŜe znaczącym akcjonariuszem BB Investment S.A. (dawniej: BB 
Investment sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu i posiada w niej 1.616.000 akcji stanowiące 21,78%-owy udział w 
kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu tej spółki, jak równieŜ akcjonariuszem Tell S.A. (dawniej 
Tell sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu i posiada w niej 170.625 akcji stanowiących 3,58%-owy udział w kapitale 
zakładowym oraz 4,65%-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Pan Paweł 
Turno jest takŜe akcjonariuszem spółek Sygnity S.A., BBI Capital NFI S.A. i BBI Zeneris NFI S.A.  
Pan Paweł Turno jest takŜe akcjonariuszem spółek Sygnity S.A., BBI Capital NFI S.A., BBI Zeneris NFI S.A., a 
takŜe innych spółek publicznych, jednakŜe w Ŝadnej z nich nie posiada akcji uprawniających do wykonywania co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów. 
 
Pan Paweł Turno był takŜe w przeszłości (w okresie ostatnich pięciu lat) akcjonariuszem w spółce Emax S.A. (w 
latach 2000-2006). 
 
Zgodnie z oświadczeniem Pan Paweł Turno nie wykonuje poza Emitentem działalności która miałaby istotne 
znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby Ŝaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami 
wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 
 
Pan Paweł Turno pełnił takŜe funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Gaya Mensana sp. z o.o. z siedzibą w 
Czerniejewie, co do której zakończone zostało postępowanie upadłościowe. Funkcję tę pełnił w latach 2000 – 
2006. Upadłość spółki ogłoszono w dniu 20 września 2004 roku, postępowanie zakończono w dniu 10 stycznia 
2006 roku. Ogłoszenie upadłości Gaya Mensana nastąpiło 20 września 2004 r. Spółka została powołana do 
produkcji i sprzedaŜy Ŝywności funkcjonalnej. Podstawowym produktem spółki były chipsy owocowe (jabłkowe i 
gruszkowe), których dystrybucja i sprzedaŜ odbywała się na terenie całego kraju i za granicą poprzez sieci super i 
hipermarketów. Po wstępnych, bardzo dobrych wynikach sprzedaŜy, spółka w 2002 r. podjęła decyzję o 
rozbudowie mocy produkcyjnych. W kolejnych okresach sprzedaŜ Spółki zaczęła gwałtownie spadać, a po 
wycofaniu się największego zagranicznego kontrahenta Spółki - Cadbury Schweppes, spółka utraciła płynność 
finansową i zmuszona została do złoŜenia wniosku o upadłość. 
 
Pan Paweł Turno w okresie od 2001 roku do sierpnia 2002 roku pełnił takŜe funkcję członka Rady Nadzorczej 
spółki BBI Tech S.A., która od 15 lipca 2002 roku znajduje się w likwidacji. Likwidacja spółki nie została 
zakończona. Spółka BBI Tech S.A. została powołana dla realizacji inwestycji w obszarach technologii 
informacyjnych, Internetu i telekomunikacji. Decyzja o rozwiązaniu BBI Tech S.A. i otwarciu postępowania 
likwidacyjnego została podjęta z uwagi na pogarszające się w tym okresie warunki na rynku teleinformatycznym 
oraz powoli wzrastający popyt na określone usługi informatyczne. Uchwała Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy o postawieniu spółki w stan likwidacji podjęto 15 lipca 2002 roku. Wkrótce potem Pan Paweł Turno 
złoŜył rezygnację z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki zarządu 
komisarycznego w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Paweł Turno pełnił funkcje członka organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a takŜe w których był on osobą zarządzającą wyŜszego 
szczebla. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem Pan Paweł Turno jest osobą niekaraną. W okresie ostatnich pięciu lat nie 
miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Paweł Turno ze strony organów 
ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pan Paweł Turno nie 
otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu. Brak takŜe jakichkolwiek powiązań rodzinnych Pana Paweł Turno z 
innymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta. 
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Pan Włodzimierz Głowacki – Zast ępca Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej 
 
Pan Włodzimierz Głowacki (lat 40) jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Egzamin radcowski zdał w 1997 roku. Jest członkiem 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W latach 1994-2000 był Asystentem w Katedrze Prawa 
Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1996-2003 Pan Włodzimierz Głowacki był współzałoŜycielem i wspólnikiem 
spółki prowadzącej kancelarię prawną pod nazwą „Głowacki, Grynhoff, Hałaziński, Woźny Spółka komandytowa” 
z siedzibą w Poznaniu. Od maja 2003 roku prowadził własną kancelarię Radcy Prawnego. Od stycznia 2008 roku 
wykonuje zawód radcy prawnego w spółce Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp. k.  
 
Obecnie, obok członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta Pan Włodzimierz Głowacki sprawuje funkcję: 

a) członka Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Telewizji Kablowej sp. z o.o.  

b) członka Rady Nadzorczej INEA S.A. (poprzednio Telewizja Kablowa Poznań S.A.) 

c) członka Rady Nadzorczej HFC Systems sp. z o.o.  

Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Pan Włodzimierz Głowacki pełnił takŜe następujące funkcje: 
a) członka Rady Nadzorczej Vistula&Wólczanka S.A. – od czerwca 2008 do kwietnia 2009, 

b) członka Rady Nadzorczej Śrubex S.A. – od lipca 2007 roku do czerwca 2009 roku, 

c) członka Rady Nadzorczej Sovereign Capital S.A. – od maja 2007 roku do grudnia 2007 roku, 

d) członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - od grudnia 2005 roku do lipca 2006 roku, 

e) członka Rady Nadzorczej Internet Cable Provider sp. z o.o. - od 2005 roku do 2008 roku, 

f) członka Rady Nadzorczej KOMA S.A. - od 2000 roku do 2005 roku, 

g) członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics sp. z o.o. – do kwietnia 2007 roku  

Pan Włodzimierz Głowacki nie jest akcjonariuszem Emitenta. Pan Włodzimierz Głowacki jest inwestorem 
indywidualnym i posiada akcje spółek publicznych, w Ŝadnej z tych spółek nie posiada jednak akcji 
uprawniających do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów.  
 
Pan Włodzimierz Głowacki jest wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach handlowych: 

a) Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp. k. (od 2008 roku) 

b) Włodzimierz Głowacki, Agnieszka Pokora-Głowacka City Center House spółka cywilna  

c) INEA S.A. (od 2003 roku) 

Ponadto Pan Włodzimierz Głowacki był w przeszłości (w okresie ostatnich 5 lat) wspólnikiem w następujących 
spółkach handlowych:  

a) Głowacki Inwestycje sp.k. (od maja 2007 roku do marca 2008), 

b) Koma S.A. (do 2008 roku). 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Włodzimierz Głowacki nie wykonuje poza Emitentem działalności która miałaby 
istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby Ŝaden konflikt interesów pomiędzy 
obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, 
zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Włodzimierz Głowacki pełnił 
funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a takŜe w których był on osobą 
zarządzającą wyŜszego szczebla.  
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem Pan Włodzimierz Głowacki jest osobą niekaraną. W okresie ostatnich pięciu 
lat nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Włodzimierza Głowackiego 
ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pan 
Włodzimierz Głowacki nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu. Brak takŜe jakichkolwiek 
powiązań rodzinnych Pana Włodzimierza Głowackiego z innymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta. 
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Pan Michał Kurzy ński – Członek Rady Nadzorczej 
 
Pan Michał Kurzyński (lat 36) jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji. 
Dyplom magistra prawa otrzymał w 1997 r., a w 2003 został radcą prawnym przy Okręgowej Izbie radców 
prawnych w Warszawie. 
 
Swoją praktykę zawodową Pan Michał Kurzyński rozpoczął w 1994 roku w firmie prawniczej Dickinson, Wright, 
Moon, van Dusen & Freeman Sp. z o.o., a w latach 1996 – 2002 był związany z kancelarią Baker & McKenzie Sp. 
z o.o. jako prawnik w zespole M&A. Od roku 2002 do października 2008 roku współpracował z kancelarią 
Wierzbowski Eversheds s.k., gdzie kierował zespołem M&A oraz Nieruchomości. Od listopada 2008 roku 
współpracuje z warszawskim biurem Chadbourne&Parke LLP - kancelarią Radzikowski, Szubielska i wspólnicy 
sp.k., gdzie pełni funkcje partnera Międzynarodowego odpowiedzialnego za praktykę - Infrastruktura i 
Partnerstwo Publiczno-prawne. W swojej praktyce zawodowej Pan Michał Kurzyński prowadził obsługę prawną 
wielu podmiotów gospodarczych, w szczególności inwestorów zagranicznych w zakresie prawa cywilnego, 
handlowego oraz prawa konkurencji. Zakres specjalizacji zawodowej obejmuje między innymi: doradztwo prawne 
w przedmiocie nabywania i łączenia przedsiębiorstw, transakcji kapitałowych, transakcji dotyczących 
nieruchomości, sporządzanie analiz prawnych spółek oraz nieruchomości, prowadzenie i udział w negocjacjach, 
przeprowadzanie prywatyzacji przedsiębiorstw, sporządzanie projektów umów i innych dokumentów 
transakcyjnych. Obecnie Pan Michał Kurzyński specjalizuje się w projektach związanych z infrastrukturą 
zwłaszcza przy wykorzystaniu modeli zakładających współpracę partnerów publicznych i prywatnych. 
 
Pan Michał Kurzyński aktualnie obok funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta pełni wspomnianą juŜ funkcję 
szefa zespołu infrastruktura, Fuzji i Przejęć w kancelarii Chadbourne&Parke LLP, gdzie świadczy usługi w 
zakresie doradztwa prawnego. Ponadto zasiada w Radzie Fundacji Centrum PPP z siedzibą w Warszawie. 
 
Pan Michał Kurzyński nie jest akcjonariuszem Emitenta. 
 
Pan Michał Kurzyński nie jest wspólnikiem w Ŝadnej spółce handlowej. 
 
Pan Michał Kurzyński, w ciągu ostatnich pięciu lat, nie wykonywał Ŝadnych funkcji w innych (poza Emitentem) 
spółkach handlowych. Nie był takŜe we wskazanym okresie wspólnikiem takich spółek. 
 
Zgodnie z oświadczeniem Pan Michał Kurzyński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne 
znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby Ŝaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami 
wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, 
zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Michał Kurzyński pełnił 
funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a takŜe w których był on osobą 
zarządzającą wyŜszego szczebla.  
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, Pan Michał Kurzyński jest osobą niekaraną. W okresie ostatnich pięciu lat 
nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Michała Kurzyńskiego ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pan Michał 
Kurzyński nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu. Brak takŜe jakichkolwiek powiązań rodzinnych 
Pana Michała Kurzyńskiego z innymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta.  
 
Pan Ewaryst Zagajewski – członek Rady Nadzorczej 
 
Pan Ewaryst Zagajewski (lat 48) jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej. Legitymuje 
się licencjami maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego, a takŜe posiada państwowe 
uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości. 
W latach 1991-1993 prowadził działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami i pośrednictwa 
handlowego zaś w okresie 1994-1995 był Kierownikiem Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego w Banku 
Przemysłowym S.A. Od 1995 do 1997 pełnił funkcję Licencjonowanego Doradcy w BM Banku Rozwoju Eksportu 
BRE BROKERS. W latach 1997-1998 był Dyrektorem Departamentu Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim 
BMT. Od 1998 do 2005 roku był Dyrektorem Biura Inwestycji w PKO/Handlowy Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne S.A. Obecnie zajmuje się głównie działalnością doradczo-rzeczoznawczą w ramach spółki NiezaleŜni 
Eksperci Majątkowi Spółka Akcyjna S.K.A.  
 
Pan Ewaryst Zagajewski obok członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta pełni takŜe następujące funkcje: 

a) Członka Zarządu w spółce Caspian Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - od listopada 
2007 roku do chwili obecnej, 

 
Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Pan Ewaryst Zagajewski pełnił takŜe następujące funkcje: 
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a) Członka Rady Nadzorczej spółki NiezaleŜni Eksperci Majątkowi S.A. - od lipca 2001 roku do lipca 2006, 
b) Wiceprezesa Zarządu w Structur Concept I sp. z o.o - od marca 2007 roku do maja 2007 roku, 
c) Członka Zarządu w Trust Prywatny Dom Inwestycyjny sp. z o.o. - od sierpnia 2007 roku do grudnia 2008 

roku, 
d) Członka Zarządu w NOBLE FUNDS TFI S.A. - od maja 2006 roku do listopada 2006 roku,  
e) Członka Rady Nadzorczej Storm Yacht S.A. - od stycznia 2008 roku do czerwca 2009 roku, 
f) Członka Rady Nadzorczej Zakłady Lentex S.A. – od sierpnia 2005 roku do sierpnia 2006 roku, 
g) Członka Rady Nadzorczej VIVID.pl S.A. – od lutego 2004 do września 2005, 
 

Pan Ewaryst Zagajewski nie jest akcjonariuszem Emitenta. Pan Ewaryst Zagajewski jest inwestorem 
indywidualnym i posiada akcje spółek publicznych, w Ŝadnej z tych spółek nie posiada jednak akcji 
uprawniających do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów.  
 
Pan Ewaryst Zagajewski jest wspólnikiem w następujących spółkach handlowych: 

a) ADEZET sp. z o.o. - od kwietnia 2007 roku do chwili obecnej 
b) BTR Invest Sp. z o.o. - od lutego 2008 roku do chwili obecnej, 
c) NiezaleŜni Eksperci Majątkowi - Wycena i Doradztwo sp. z o.o. - od lutego 2003 roku do chwili obecnej, 
d) NiezaleŜni Eksperci Majątkowi Spółka Akcyjna sp. k. - od sierpnia 2006 roku do chwili obecnej, 
e) NiezaleŜni Eksperci Majątkowi Spółka Akcyjna - od czerwca 2005 roku do chwili obecnej, 
f) Structur Concept I sp. z o.o. - od marca 2007 do chwili obecnej, 
g) NORIET sp. z o.o. – od września 2009 do chwili obecnej. 
 

Pan Ewaryst Zagajewski był takŜe, w okresie ostatnich 5 lat, wspólnikiem w następujących spółkach handlowych 
a) Stoczek sp. z o.o. – od lipca 2006 do czerwca 2007, 
b) Qubico Travel sp. z o.o. – od kwietnia 2003 do grudnia 2004, 
c) Auto ADEZET sp. z o.o. S.K.A. – w maju 2007, 
d) VIVID.pl S.A. - od grudnia 2003 do lipca 2005, 
e) Grupa Inwestycyjna Z.O.K.S. sp. z o.o. (dawniej Grupa Inwestycyjna Z.O.K.S. S.A.) – do lipca 2005 

 
Zgodnie z oświadczeniem Pan Ewaryst Zagajewski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby 
istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby Ŝaden konflikt interesów pomiędzy 
obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, 
zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Ewaryst Zagajewski pełnił 
funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a takŜe w których był on osobą 
zarządzającą wyŜszego szczebla.  
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem Pan Ewaryst Zagajewski jest osobą niekaraną. W okresie ostatnich pięciu 
lat nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Ewarysta Zagajewskiego ze 
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pan Ewaryst 
Zagajewski nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu. Brak takŜe jakichkolwiek powiązań rodzinnych 
Pana Ewarysta Zagajewskiego z innymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta. 
 
Pan Rafał Lorek – członek Rady Nadzorczej 
 
Pan Rafał Lorek (lat 37) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku finanse i 
bankowość. Odbył takŜe studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów tejŜe uczelni. Legitymuje się 
licencją maklera papierów wartościowych. W latach 1995-1997 zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie 
na stanowisku maklera giełdowego. W latach 1998-2000 pracował w Societe Generale Securities Polska S.A. 
jako makler papierów wartościowych. Od 2000 do 2001 roku pełnił funkcję Account Managera w CA IB 
Investment Management S.A., a w latach 2001 – 2005 był zastępcą dyrektora w zespole Account Managerów 
tejŜe spółki. Od sierpnia 2005 roku do czerwca 2007 pracował w CitiBank Polska S.A. jako Senior Wealth 
Manager. Od lipca 2007 do października 2008 piastował stanowisko Vice President Private Banking w 
przedstawicielstwie Banku Sal. Oppenheim JR. & CIE Austria AG. Od listopada 2008 roku prowadzi własną 
działalność gospodarczą pod firmą „R.S.P. LOREK Rafał Lorek” w Warszawie. 
 
Pan Rafał Lorek obok członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta pełni takŜe funkcję członka Rady Nadzorczej 
BBI Capital NFI S.A. (od kwietnia 2009 roku). W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Lorek nie był członkiem 
organów administracyjnych Ŝadnych innych spółek. 
 
Pan Rafał Lorek nie jest akcjonariuszem Emitenta. 
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Pan Rafał Lorek jest inwestorem indywidualnym i posiada akcje spółek publicznych, w Ŝadnej z tych spółek nie 
posiada jednak akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Lorek nie był oraz nie jest obecnie wspólnikiem Ŝadnej spółki handlowej. 
 
Zgodnie z oświadczeniem Pan Rafał Lorek nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne 
znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby Ŝaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami 
wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, 
zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Rafał Lorek pełnił funkcje 
członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a takŜe w których był on osobą zarządzającą 
wyŜszego szczebla.  
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, Pan Rafał Lorek jest osobą niekaraną. W okresie ostatnich pięciu lat nie 
miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Rafała Lorka ze strony organów 
ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pan Rafał Lorek nie otrzymał 
w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu. Brak takŜe jakichkolwiek powiązań rodzinnych Pana Rafała Lorka z 
innymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta. 
 
Pan Jan Emeryk Ro ściszewski– członek Rady Nadzorczej 
 
Pan Jan Emeryk Rościszewski (lat 44) jest magistrem historii, absolwentem Wydziału Historii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1990 uzyskał dyplom DEA w Institut d’ Etudes Politiques de Paris, a w roku 
1997 zdał egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych, Pan Jan Emeryk Rościszewski ukończył liczne szkolenia w 
dziedzinie finansów, ubezpieczeń i zarządzania we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce.  
W latach 1993-1996 pełnił funkcję Dyrektora Towarzystw Ubezpieczeniowych Azur śycie S.A. i Azur Ostoja S.A. 
W latach 1996-1998 pracował jako broker ubezpieczeniowy w Cardif Polska S.A. a w latach 2001 -2006 był 
agentem transferowym Grupy Cardif w Polsce.  
 
Obecnie jest Szefem Grupy BNP Paribas Assurance w Polsce i od roku 2001 pełni takŜe funkcję Dyrektora 
Generalnego Cardif Assurances Risques Divers Oddział Główny w Polsce i Prezes Zarządu Cardif Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie SA. 
 
Obecnie, obok członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta Pan Jan Emeryk Rościszewski sprawuje funkcję: 
 

a) Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na śycie Cardif Polska S.A. od września 2001 do chwili 
obecnej, 

b) Członka Zarządu Cardif Services sp. z o.o. od kwietnia 2006 r. do chwili obecnej, 

c) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego “Pocztylion-Arka” S.A. 
od maja 2001 r. do chwili obecnej, 

d) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych S.A. od czerwca 2001 
do chwili obecnej. 

Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat Pan Jan Emeryk Rościszewski pełnił takŜe następujące funkcje: 
 

a) Prezesa Zarządu Fund Service sp. z o.o.– od lipca 2001 r. do czerwca 2006 r., 

Pan Jan Emeryk Rościszewski nie jest akcjonariuszem Emitenta. 
 
Pan Jan Emeryk Rościszewski jest wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach handlowych: 
 

a) Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze sp. z o.o.(od 2006 r.) 

b) REALTY MANAGEMENT SP. Z O.O. PROJEKT DEVELOPERSKI 3 – SPÓŁKA KOMANDYTOWA (od 
2005 r.) 

c) SERENUS sp. z o.o. (od 2003 r.) 

d) REALTY 3 MANAGEMENT SP. Z O.O. PROJEKT DEVELOPERSKI 5 S.K.A. (od 2007r.) 
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Ponadto Pan Jan Emeryk Rościszewski był w przeszłości (w okresie ostatnich 5 lat) wspólnikiem w 
następujących spółkach handlowych:  
 

a) Projekt Dolna sp. z o.o. (od lutego 2005 roku do sierpnia 2007roku), 

b) WOREYD sp. z o.o. (od 2002 roku do 2007 roku). 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Jan Emeryk Rościszewski od lipca 2005 roku do chwili obecnej prowadzi 
działalność gospodarczą pod firmą Senatorska s.c. – Jeleński, Rościszewski, Skotnicki. Głównym przedmiotem 
tej działalności jest działalność prawnicza oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 
zarządzania. Przedmiot działalności obejmuje takŜe obsługę nieruchomości oraz pośrednictwo finansowe, które 
jednocześnie stanowią przedmiot działalności Emitenta 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, 
zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jan Emeryk Rościszewski 
pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a takŜe w których był on osobą 
zarządzającą wyŜszego szczebla.  
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem Pan Jan Emeryk Rościszewski jest osobą niekaraną. W okresie ostatnich 
pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Jana Emeryka 
Rościszewskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). 
Ponadto Pan Jan Emeryk Rościszewski nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania 
lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu. Brak takŜe 
jakichkolwiek powiązań rodzinnych Pana Jana Emeryka Rościszewskiego z innymi członkami Zarządu i Rady 
Nadzorczej Emitenta. 

14.1.3. Osoby na stanowiskach kierowniczych wy Ŝszego szczebla 

Emitent nie zatrudnia osób zarządzających wyŜszego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, Ŝe 
Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością. 

14.2. Konflikt interesów 

14.2.1. Potencjalne konflikty interesów osób b ędących członkami Zarz ądu i Rady Nadzorczej oraz osób 
zajmuj ących stanowiska kierownicze wy Ŝszego szczebla z ich prywatnymi interesami lub inny mi 
obowi ązkami 

Zgodnie z oświadczeniami Pan Michał Skotnicki i Pan Jan Emeryk Rościszewski wykonują wspólnie poza 
Emitentem własną działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest działalność prawnicza oraz 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Przedmiot działalności obejmuje 
takŜe obsługę nieruchomości oraz pośrednictwo finansowe, które jednocześnie stanowią przedmiot działalności 
Emitenta. Ponadto Pan Michał Skotnicki, niezaleŜnie od działalności prowadzonej wspólnie z Panem Janem 
Emerykiem Rościszewskim, prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w tym samym zakresie. 
 
Pan Michał Skotnicki jest takŜe udziałowcem spółki JUVENES sp. z o.o. w Warszawie i posiada 18 udziałów tejŜe 
spółki, co uprawnia go do wykonywania 18% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. 
Przedmiotem działalności JUVENES sp. z o.o. jest m.in. szeroko pojęte budownictwo, kupno oraz sprzedaŜ 
nieruchomości, a takŜe wynajem i zarządzanie nieruchomościami, które częściowo pokrywają się z przedmiotem 
działalności wskazanym w Statucie Emitenta. Faktycznie jednak obie spółki nie konkurują ze sobą, lecz ściśle 
współpracują przy realizacji projektów developerskich na terenie Warszawy, uzupełniając swoje kompetencje. 
NaleŜy mieć takŜe na uwadze, Ŝe powołanie Pana Michała Skotnickiego do Zarządu Emitenta nastąpiło po 
zawarciu przez obie spółki listu intencyjnego w sprawie połączenia.  
 
Zgodnie ze złoŜonymi oświadczeniami prowadzona przez Pana Michała Skotnickiego i Pana Jana Emeryka 
Rościszewskiego działalność, jak równieŜ udział Pana Michała Skotnickiego w JUVENES sp. z o.o. nie mają 
charakteru konkurencyjnego wobec działalności Emitenta, zaś pomiędzy interesami obu Panów a interesami 
Emitenta nie występuje konflikt interesów. Nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe pomiędzy interesami lub obowiązkami 
Pana Michała Skotnickiego i Pana Jana Emeryka Rościszewskiego a obowiązkami względem Emitenta dojdzie w 
przyszłości do konfliktu, w szczególności w sytuacji, gdy w ramach prowadzonej przez siebie działalności 
Panowie podejmą czynności w zakresie toŜsamym z działalnością Emitenta. Ewentualny konflikt moŜe takŜe 
nastąpić, gdy nie dojdzie do połączenia Emitenta z JUVENES sp. z o.o. i wtedy Pan Michał Skotnicki zakończy 
współpracę z Emitentem i jednocześnie spółka ta podejmie działalność konkurencyjną wobec Emitenta. 
Prowadzona przez Pana Michała Skotnickiego i Pana Jana Emeryka Rościszewskiego działalność oraz udział 
Pana Michała Skotnickiego w JUVENES sp. z o.o. stwarzają ryzyko potencjalnego konfliktu interesów.  
 
Zgodnie ze złoŜonymi oświadczeniami, w przypadku pozostałych osób wchodzących w skład Zarządu albo Rady 
Nadzorczej, albo osób zajmujących stanowiska kierownicze wyŜszego szczebla, nie występują potencjalne 
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konflikty interesów pomiędzy obowiązkami tych osób względem Emitenta, a ich prywatnymi interesami lub innymi 
obowiązkami. 

14.2.2. Umowy i porozumienia ze znacz ącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub inn ymi 
osobami, na mocy których, członkowie Zarz ądu i Rady Nadzorczej oraz osoby zajmuj ące stanowiska 
kierownicze wy Ŝszego szczebla, zostały wybrane do pełnienia funkcj i w tych organach 

Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, nie istnieją umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, 
klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby 
zajmujące stanowiska kierownicze wyŜszego szczebla, zostały wybrane do pełnienia funkcji w tych organach. 

14.2.3. Ograniczenia uzgodnione przez członków Zarz ądu i Rady Nadzorczej lub osób na stanowiskach 
kierowniczych wy Ŝszego szczebla, w zakresie zbycia w okre ślonym czasie posiadanych przez nich 
papierów warto ściowych Emitenta 

Zgodnie z złoŜonym oświadczeniem, pomiędzy członkami Zarządu i Rady Nadzorczej lub osobami na 
stanowiskach kierowniczych wyŜszego szczebla, nie istnieją uzgodnienia, w zakresie ograniczenia zbycia w 
określonym czasie posiadanych przez nich papierów wartościowych Emitenta. 

15. WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA 

15.1. Wysoko ść wypłaconych w 2008 roku przez Emitenta i podmioty 
zaleŜne wynagrodze ń (w tym świadcze ń warunkowych lub odroczonych) 
członkom Zarz ądu i Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobom na 
stanowiskach kierowniczych wy Ŝszego szczebla 

Imię i nazwisko Wynagrodzenie wypłacone przez 
Emitenta za okres 

Wynagrodzenie 
brutto (w zł) 

Wynagrodzenie wypłacone przez 
podmioty zale Ŝne Emitenta za 

okres 

Warto ść 
brutto (w 

zł) 

 
Zarząd 

Litwiński Piotr 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 300.000 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 0 

Nowacki Paweł 1 maja 2008 - 31 grudnia 2008 200.000 1 maja 2008 - 31 grudnia 2008 0 

Skotnicki Michał NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY - 

Skorupski Michał 1 stycznia 2008 – 27 marca 2008 78.000 1 stycznia 2008 – 27 marca 2008 0 

Świątkowski Radosław 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 360.000 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 0 

 
Rada Nadzorcza 

Cieślak Małgorzata 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 0 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 0 

Głowacki Włodzimierz 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 36.000 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 0 

Kurzyński Michał 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 36.000 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 0 

Samelak Janusz 1 stycznia 2008 – 16 października 
2008 

35.000 1 stycznia 2008 – 16 października 2008 0 

Turno Paweł 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 48.000 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 0 

Zagajewski Ewaryst 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 36.000 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 0 

Rafał Lorek NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE 
DOTYCZY 

Rościszewski Jan NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE 
DOTYCZY 

 
Ponadto członkom Zarządu Emitenta przyznano obok wynagrodzenia pienięŜnego prawo dysponowania: 
samochodem słuŜbowym i telefonem komórkowym, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe za moŜliwość uŜytkowania 
samochodu oraz telefonu członkowie Zarządu uiszczają zryczałtowaną opłatę w łącznej wysokości 400 zł 
miesięcznie. Ponadto Członkom Zarządu przyznano takŜe dodatkowe (ponad profilaktyczne) świadczenie 
zdrowotne, którego miesięczna wartość wynosi nieco ponad 166 zł. 
 
Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują Ŝadnych świadczeń w naturze w związku z pełnieniem swoich funkcji. 
 
Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, nie przysługują Ŝadne dodatkowe świadczenia wypłacane w chwili 
rozwiązania stosunku pracy, wynikające z umów o świadczenie usług z Emitentem lub którymkolwiek z jego 
podmiotów zaleŜnych. 
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15.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez  Emitenta na 
świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia 
Ani Emitent ani podmioty zaleŜne nie wydzieliły, ani nie zgromadziły Ŝadnych kwot na świadczenia rentowe, 
emerytalne lub podobne. 

16. PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, 
ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO 

16.1. Okres sprawowania kadencji i data zako ńczenia bie Ŝącej kadencji 

16.1.1. Zarząd Emitenta 

Zgodnie z artykułem 12 Statutu Emitenta kadencja Zarządu trwa dwa lata. 
Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną. 
Obecny Zarząd jest Zarządem VIII kadencji, która upływa 30 lipca 2011 roku. Poszczególni członkowie Zarządu 
VIII kadencji pełnią swoją funkcję: 
 

a) Pan Michał Skotnicki – powołany do Zarządu VII kadencji 11 lutego 2009 roku pełni funkcję Prezesa 
Zarządu do chwili obecnej. 

b) Pan Piotr Litwiński – powołany do Zarządu VI kadencji 1 października 2006 roku pełni funkcję Członka 
Zarządu do chwili obecnej. 

c) Pan Paweł Nowacki – powołany do Zarządu VII kadencji 27 marca 2008 roku pełni funkcję Członka 
Zarządu do chwili obecnej. 

16.1.2. Rada Nadzorcza 

Zgodnie z Artykułem 16 Statutu Emitenta, kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.  
 
Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną. 
 
Obecna Rada Nadzorcza jest Radą Nadzorczą V kadencji, która upływa w dniu 2 lipca 2010 roku.  
 
Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej V kadencji pełnili lub pełnią swą funkcję: 
 

a) Pan Paweł Turno – powołany do Rady IV kadencji 7 grudnia 2006 roku pełni funkcję Przewodniczącego 
Rady do chwili obecnej, 

b) Pan Włodzimierz Głowacki – powołany do Rady IV kadencji 20 kwietnia 2006 roku pełni funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady do chwili obecnej, 

c) Pan Michał Kurzyński - powołany do Rady IV kadencji 7 grudnia 2006 roku pełni funkcję członka Rady 
do chwili obecnej, 

d) Pan Ewaryst Zagajewski - powołany do Rady IV kadencji 20 kwietnia 2006 roku pełni funkcję członka 
Rady do chwili obecnej, 

e) Rafał Lorek – powołany do Rady V kadencji 30 lipca 2009 roku pełni funkcję członka Rady do chwili 
obecnej. 

f) Pan Janusz Samelak - powołany do Rady IV kadencji 20 kwietnia 2006 roku pełnił funkcję członka Rady 
do dnia 16 października 2008 roku. 

g) Pani Małgorzata Cieślak – powołana do Rady IV kadencji 7 grudnia 2006 roku pełniła funkcję członka 
Rady do dnia 30 lipca 2009 roku, 

h) Pan Jan Emeryk Rościszewski – powołany do Rady V kadencji z dniem 1 grudnia 2009 roku. 

16.2. Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych , 
zarządzających i nadzoruj ących z Emitentem okre ślające świadczenia 
wypłacane w chwili rozwi ązania stosunku pracy 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, nie istnieją umowy o świadczenie usług, zawarte z Emitentem lub 
podmiotem zaleŜnym, które określałyby świadczenia wypłacane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, przez 
Emitenta lub podmiot zaleŜny, w chwili rozwiązania stosunku pracy. 

16.3. Komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodze ń 
Przyjęty 18 marca 2009 roku nowy Regulamin Rady zakłada moŜliwość tworzenia stałych komitetów (komisji), 
których funkcją będzie doradzanie, opiniowanie oraz formułowanie zaleceń i ocen w wybranych sprawach 
naleŜących do kompetencji Rady. To uregulowanie ma za zadanie dostosowanie standardów funkcjonowania 
Rady Emitenta do wymogów wskazanych w Zaleceniu Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 roku dotyczącym roli 
dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 
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(2005/162/WE), a takŜe do zasad wyraŜonych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Nowy 
Regulamin uwzględnia równieŜ obowiązki nałoŜone w tym zakresie na jednostki zainteresowania publicznego 
przez ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009, Nr 77, poz. 649).  
 
Zgodnie z § 23 Regulaminu Rady utworzenie komitetów nie powoduje wyłączenia przekazanych im spraw spod 
kompetencji Rady. Komitety pełnią jedynie funkcję konsultacyjno-doradczą Rady, w celu rzetelnego 
przygotowania decyzji Rady, a tym samym usprawnienia jej działania. Nie wyklucza to powierzania przez Radę 
wszystkim, bądź teŜ tylko niektórym członkom komitetów, wykonania określonych czynności nadzorczych, 
zgodnie z art. 390 Kodeksu spółek handlowych. Komitety są tworzone i ulegają rozwiązaniu w drodze właściwej 
uchwały Rady. Ponadto zgodnie z § 25 Regulaminu komitety nie są organami Emitenta i nie posiadają 
kompetencji do podejmowania wiąŜących uchwał. Komitety wykonują swoje zadania przede wszystkim formułując 
pisemne albo ustne postulaty, rekomendacje, oceny bądź sprawozdania uwzględniające zdanie wszystkich 
członków komitetu. Zadania komitetów są wykonywane w miarę potrzeb zgłaszanych przez Radę.  
W zakresie składu komitetów Regulamin Rady postanawia, Ŝe w skład kaŜdego komitetu powinno wchodzić co 
najmniej trzech członków Rady. JeŜeli jednak Rada składa się z nie więcej niŜ sześciu członków, komitet moŜe 
się składać takŜe z dwóch członków. PowyŜszy wyjątek nie dotyczy Komitetu Audytu, z uwagi na szczególną 
regulację art. 86 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Członkowie komitetu są powoływani na okres wspólnej 
kadencji, trwający do zakończenia bieŜącej kadencji Rady. W odniesieniu do kryterium niezaleŜności Regulamin 
stwierdza, Ŝe większość członków Komitetu Wynagrodzeń powinien spełniać kryteria niezaleŜności, o których 
mowa w Załączniku Nr II do w/w Zalecenia Komisji Europejskiej. Jeśli chodzi Komitet Audytu, to co najmniej jeden 
członek tego komitetu powinien spełniać wspomniane kryteria niezaleŜności, jednak z dodatkowym 
zastrzeŜeniem, Ŝe kryterium niezaleŜności nie jest spełnione, jeśli członek komitetu: a) posiada udziały, akcje lub 
inne tytuły własności w jednostce powiązanej z Emitentem w rozumieniu Ustawy o rachunkowości (z wyjątkiem 
spółdzielni mieszkaniowej); b) w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub 
sporządzaniu sprawozdania finansowego Emitenta; c) jest małŜonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej 
do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem 
organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących Emitenta. Ponadto członek niezaleŜny komitetu 
powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.  
W ramach Rady wyodrębniono: Komitet Wynagrodzeń oraz Komitet Audytu. 

16.3.1. Komitet Audytu 

Komitet Audytu został powołany jeszcze w czerwcu 2006 roku. Od dnia 26 kwietnia 2007 roku do dnia 16 
października 2008 roku funkcjonował w składzie: 

a) Janusz Samelak – Przewodniczący Komitetu Audytu,  

b) Małgorzata Cieślak – Członek Komitetu Audytu,  

c) Ewaryst Zagajewski – Członek Komitetu Audytu. 

 
Pan Janusz Samelak złoŜył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 16 października 
2008 roku. W tym teŜ dniu przestał przewodniczyć Komitetowi Audytu. Od tego momentu Komitet Audytu 
funkcjonował w niepełnym składzie, zaś z uwagi na fakt, Ŝe od 16 października 2008 roku Rada funkcjonuje w 5-
osobowym składzie część kompetencji Komitetu Audytu wykonywana jest przez całą Radę Nadzorczą 
kolegialnie. Z chwilą rezygnacji Pani Małgorzaty Cieślak z członkostwa w Radzie, co nastąpiło 30 lipca 2009 roku, 
z uwagi na niewystarczającą liczbę członków komitetu, zadania Komitetu Audytu przejęła do wykonywania Rada 
Nadzorcza in gremio, do czasu powołania nowego Komitetu Audytu. W związku z objęciem w dniu 1 grudnia 
2009 roku funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Jana Rościszewskiego i jednoczesnym zwiększeniem 
liczby członków Rady do sześciu, od 6 grudnia 2009 roku Emitent został objęty obowiązkiem powołania Komitetu 
Audytu (zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie). W wykonaniu 
tego obowiązku Rada Nadzorcza podjęła w dniu 11 grudnia 2009 roku uchwałę o powołaniu Komitetu Audytu w 
składzie: Ewaryst Zagajewski, Rafał Lorek, Jan Rościszewski. Członkiem Komitetu Audytu spełniającym kryteria 
niezaleŜności wskazane w art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 w/w ustawy, a takŜe posiadającym wymagane kwalifikacje w 
zakresie rachunkowości jest Pan Ewaryst Zagajewski. 
 
Zgodnie z Regulaminem Rady Komitet Audytu wykonuje następujące kompetencje i zadania: 

a) wspieranie Rady w zakresie monitorowania rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez 
Spółkę, poprzez formułowanie ocen i rekomendacji, 

b) zapoznawanie się z corocznymi zaudytowanymi sprawozdaniami finansowymi Spółki (zarówno 
jednostkowymi, jak i skonsolidowanymi) oraz opinią podmiotu dokonującego ich badania, a takŜe 
przedstawianie Radzie oceny tych sprawozdań, 

c) dokonywanie przeglądu systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz przedstawianie 
Radzie wyników tego przeglądu, 
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d) rekomendowanie Radzie wyboru bądź odwołania zewnętrznego podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych bądź innych podmiotów dokonujących na rzecz Spółki usług z zakresu audytu 
i kontroli, 

e) monitorowanie niezaleŜności zewnętrznego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych oraz jego obiektywizmu, a takŜe informowanie Rady o wszelkich dostrzeŜonych 
nieprawidłowościach w tym zakresie, 

f) utrzymywanie stałego kontaktu z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki.  

 
Komitet Audytu dokonuje w szczególności oceny informacji finansowych publikowanych przez Spółkę w raportach 
okresowych. W tym zakresie Komitet Audytu dokonuje analizy sprawozdań finansowych Spółki.  
Komitet Audytu zapoznaje się takŜe z raportami niezaleŜnych audytorów i rzeczoznawców (np. raportu spółki 
Knight Frank sp. z o.o. sporządzonego z analizy i wyceny portfela inwestycyjnego Emitenta).  
Komitet Audytu analizuje propozycje Zarządu dotyczące wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań 
finansowych i przedstawia Radzie stosowną rekomendację w tym zakresie. 

16.3.2. Komitet Wynagrodze ń 

Obecnie istniejący w ramach Rady Nadzorczej Komitet Wynagrodzeń został powołany w dniu 18 marca 2009 
roku w następującym, nadal aktualnym składzie: 

a) Pan Paweł Turno 

b) Pan Michał Kurzyński  

Zgodnie z Regulaminem Rady do zadań Komitetu Wynagrodzeń naleŜy 

a) doradzanie i rekomendowanie Radzie propozycji rozwiązań w zakresie ogólnych zasad wynagradzania 
członków Zarządu oraz pozostałej kadry kierowniczej (w tym w zakresie wdraŜania programów 
motywacyjnych), 

b) dokonywanie oceny wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu w odniesieniu do zakresu ich 
obowiązków oraz sposobu ich wykonywania oraz przedstawianie tej oceny Radzie, 

c) udzielanie Radzie rekomendacji, co do wysokości wynagrodzenia członków Zarządu w jakiejkolwiek 
postaci (wynagrodzenie zasadnicze, premie, świadczenia rzeczowe),  

d) uczestniczenie w przygotowywaniu treści oraz negocjowaniu projektów umów (kontraktów 
menadŜerskich) zawieranych z członkami Zarządu, 

e) monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń członków Zarządu i pozostałej kadry kierowniczej oraz 
rekomendowanie Radzie określonych rozwiązań w tym zakresie.  

W szczególności Komitet Wynagrodzeń uczestniczy w przygotowaniu oraz opiniuje na potrzeby Rady projekty 
kontraktów menedŜerskich oraz wysokość wynagrodzeń proponowanych członkom zespołu menedŜerskiego. 
Komitet proponuje takŜe wysokość premii rocznej dla członków Zarządu. 

16.4. Oświadczenie o stosowaniu si ę przez Emitenta do procedur ładu 
korporacyjnego 
Od 1 stycznia 2008 roku Emitent podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW, opublikowanemu na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl (dalej: Dobre Praktyki). 
 
W raporcie bieŜącym nr 3/2008 oraz nr 54/2009 Emitent, zgodnie z § 29 pkt. 3 Regulaminu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie, przekazał do publicznej wiadomości oświadczenie o stosowaniu zasad zawartych 
w zbiorze, o którym mowa powyŜej. W nawiązaniu do tego oświadczenia:  
 
1. Emitent początkowo nie stosował zasady II, 1, pkt 2  Dobrych Praktyk, tj. 

 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: Ŝyciorysy zawodowe członków 
organów spółki – w zakresie, w jakim zasada ta dotyczyła zamieszczania Ŝyciorysów członków Rady 
Nadzorczej.  
 
W początkowym okresie obowiązywania Dobrych Praktyk odstępstwo od stosowania tej zasady było 
spowodowane brakiem aktualnych Ŝyciorysów członków Rady Nadzorczej. Obecnie na stronie Emitenta 
zamieszczone zostały Ŝyciorysy wszystkich członków Rady Nadzorczej. Emitent przestrzega w/w zasady.  
 

2. co do zasady II, 1, pkt. 4  Dobrych Praktyk, tj.: 
 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (…) 4) informacje o terminie i 
miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a takŜe inne 
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dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczona 
data zgromadzenia. 
 
Dotychczas Emitent w sposób trwały nie stosował tej zasady w zakresie, w jakim dotyczyła ona terminu 
zamieszczania na stronie internetowej projektów uchwał wraz z uzasadnieniami i innych dostępnych 
materiałów związanych z walnymi zgromadzeniami Emitenta. Przewidziany do niedawna 8-dniowy termin 
wskazany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 lutego 2009 (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 255) był w 
ocenie Emitenta wystarczający dla zapoznania się przez akcjonariuszy z treścią projektów i materiałów. 
 
Zgodnie ze zmianami, jakie weszły w Ŝycie 3 sierpnia 2009 roku do Kodeksu spółek handlowych oraz 27 
sierpnia 2009 roku do w/w rozporządzenia, a takŜe w związku ze zwołaniem walnego zgromadzenia 
Emitenta na 10 listopada 2009 roku, Emitent przestrzega przewidzianego w art. 4021 KSH oraz w § 100 
wspomnianego rozporządzenia 26-dniowego terminu na przesłanie raportu bieŜącego zawierającego 
projektu uchwał na walne zgromadzenie. Jednocześnie zgodnie z art. 4023 KSH Emitent zamieszcza w 
tym samym terminie, na swojej stronie internetowej projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz inne 
dokumenty istotne dla walnego zgromadzenia. Tym samym Emitent przestrzega w/w zasady. 
  

3. w stosunku do zasady II, 1 pkt. 11  Dobrych Praktyk, tj.  
 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: powzięte przez zarząd, na 
podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej informacje o powiązaniu członka rady nadzorczej z 
akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niŜ 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Emitent deklaruje jej przestrzeganie, wskazując jednak, Ŝe zgodnie z brzmieniem zasady informacje o 
powiązaniu zamieszczane będą na podstawie oświadczeń członków Rady Nadzorczej. Tym samym 
Emitent przestrzega w/w zasady. 

 
4. w odniesieniu do zasady II, 1 pkt. 7  Dobrych Praktyk, tj.: 
 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: pytania akcjonariuszy dotyczące 
spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 
odpowiedziami na zadawane pytania. 
 
Zasada nie była dotychczas i w istotnej swej części nie będzie stosowana przez Emitenta Zgodnie z 
nowym brzmieniem art. 428 §§ 6-7 w zw. z art. 4023 § 1 pkt 3) KSH, Zarząd obowiązany jest do 
zamieszczania na stronie internetowej Spółki, jako dokumentacji dla walnego zgromadzenia, odpowiedzi 
Zarządu udzielonych na pytania akcjonariuszy poza walnym zgromadzeniem, w trybie określonym w art. 
428 §§ 6-7. PowyŜsza zasada będzie przestrzegana przez Emitenta tylko w zakresie wynikającym z 
ustawowego obowiązku. PowyŜsze stanowisko Zarząd uzasadnia tym, Ŝe w toku walnych zgromadzeń 
zadawana jest bardzo duŜa ilość pytań, często mało istotnych, zaś nie wszystkie wypowiedzi i pytania 
wymagają zgodnie z prawem protokołowania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach 
zgromadzeń decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz 
uzasadnionymi Ŝądaniami akcjonariuszy. Przekazywanie wszystkich zapytań w trybie wskazanym w 
zasadzie stanowiłoby nadmierną uciąŜliwość dla Spółki. Akcjonariusze mają moŜliwość zadawania pytań i 
uzyskiwania odpowiedzi w toku walnych zgromadzeń. To zdaniem Zarządu Emitenta jest wystarczający 
sposób zapewnienia akcjonariuszom uzyskania odpowiedzi na istotne dla Emitenta pytania. 
 

5. w odniesieniu do zasady II, 2 Dobrych Praktyk, tj.  
 
Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w 
zakresie wskazanym w części II. pkt 1. 

 
Emitent zapewnia prowadzenie strony internetowej w języku angielskim i dokłada starań, aby informacje 
najistotniejsze dla Emitenta były tłumaczone, niemniej nie wszystkie dokumenty określone w zasadzie II, 1 
są dostępne w języku angielskim.  

 
 
Poza wskazanymi powyŜej przypadkami Emitent stosuje zasady wyraŜone w Dobrych Praktykach. 

17. PRACOWNICY 

17.1. Ogólna liczba pracowników w podziale na form ę zatrudnienia i 
wykonywane funkcje 
W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi liczba istniejących stosunków pracy w Grupie 
kształtowała się następująco:  
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Liczba stosunków pracy Uwagi 31 grudnia 2008  31 grudnia 2007  31 grudnia 2006  

Pracownicy umysłowi 
Kadra kierownicza wszystkich słuŜb, wszyscy 
pracownicy administracji, marketingu 9 5 3 

Kadra zarządzająca (Zarząd, 
Dyrektorzy)  5 6 2 

Źródło: Emitent 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu liczba pracowników w Grupie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub 
kontraktów menedŜerskich wyniosła 14 osób i kształtowała się następująco: 
 

 Uwagi Liczba osób  Liczba etatów

Pracownicy umysłowi Kadra kierownicza wszystkich słuŜb, wszyscy 
pracownicy administracji, marketingu 11 11

Kadra zarządzająca 
(Zarząd, Dyrektorzy)  3 3

Źródło: Emitent 
 
Miejscem pracy wszystkich pracowników jest Warszawa oraz Poznań. 

17.2. Akcje lub opcje na akcje Emitenta posiadane p rzez członków 
Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta 
Na podstawie złoŜonych przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu oświadczeń stan posiadania akcji Emitenta 
przez te osoby przedstawia się następująco: 
 

Imię i nazwisko 
Liczba 

posiadanych akcji 
Warto ść nominalna 

posiadanych akcji (PLN) 

 

Osoby zarz ądzające 

Michał Skotnicki - - 

Piotr Litwiński* - - 

Paweł Nowacki 60.718 6.071,80 

 
Osoby Nadzoruj ące 

Paweł Turno** 280.000 28.000 

Włodzimierz Głowacki - - 

Michał Kurzyński - - 

Ewaryst Zagajewski - - 

Rafał Lorek - - 

Jan Rościszewski - - 
* osoba blisko związana z Panem Piotrem Litwińskim (członek rodziny) posiada 340.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 
34.000 zł, stanowiącej 0,074% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, 
** Pan Paweł Turno jest Prezesem Zarządu i znacznym akcjonariuszem spółki BB Investment S.A., posiadającej 105.082.446 
akcji Emitenta o łącznej wartości nominalnej 10.508.244,6 zł, stanowiących 22,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 
taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu; 
 

17.3. Opis wszelkich ustale ń dotycz ących uczestnictwa pracowników w 
kapitale Emitenta 
W dniu 2 lipca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę Nr 38/2007 w sprawie 
wyraŜenia zgody na przyjęcie załoŜeń programu motywacyjnego dla kluczowych menadŜerów, emisji warrantów 
subskrypcyjnych, warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem 
prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. 
Na mocy powyŜszej uchwały, w związku z uchwaleniem programu motywacyjnego i warunkowych 
podwyŜszeniem kapitału zakładowego, dokonano emisji następujących warrantów subskrypcyjnych: 

a) nie więcej niŜ 4.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł kaŜda,  
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b) nie więcej niŜ 4.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na 
okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł kaŜda,  

c) nie więcej niŜ 4.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na 
okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,1 zł kaŜda. 

Warranty będą miały postać dokumentową, będą imienne i niezbywalne.  
Uchwała przewiduje, Ŝe uprawnionymi do objęcia wyŜej wymienionych warrantów będą wskazani w odrębnej 
uchwale Rady Nadzorczej członkowie Zarządu oraz osoby naleŜące do kluczowej kadry kierowniczej Emitenta, 
niezaleŜnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyŜszych stanowiskach, 
odpowiedzialne za zarządzanie inwestycjami i finansami Emitenta. Na mocy uchwały akcjonariusze zostali 
pozbawieni prawa poboru warrantów w całości.  
Ponadto uchwała przewiduje, Ŝe Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale dookreśli liczbę warrantów, które będą 
oferowane poszczególnym, uprawnionym osobom. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie. KaŜdy z warrantów 
uprawnia do objęcia jednej akcji. Wykonanie prawa z warrantów winno nastąpić do dnia 31 grudnia 2012 roku, 
przy czym prawo do objęcia akcji wynikające z warrantu nie moŜe zostać wykonane wcześniej niŜ po upływie 9 
miesięcy od dnia przyjęcia oferty objęcia warrantu. Zgodnie z uchwałą warranty mają być oferowane 
uprawnionym osobą wyłącznie wówczas, gdy spełniony zostanie: 

1) w odniesieniu do warrantów serii A – warunek polegający na tym, Ŝe w okresie kolejno po sobie 
następujących 90 dni kalendarzowych przypadających w terminie pomiędzy dniem 30 czerwca 2007 
r. a dniem 31 grudnia 2007 r. średni kurs akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. (Giełda), liczony jako średnia kursów zamknięcia, będzie wynosił nie mniej niŜ 2,70 
zł, 

2) w odniesieniu do warrantów serii B – warunek polegający na tym, Ŝe w okresie kolejno po sobie 
następujących 90 dni kalendarzowych przypadających w terminie pomiędzy dniem 1 stycznia 2008 r. 
a dniem 31 grudnia 2008 r. średni kurs akcji Emitenta na Giełdzie, liczony jako średnia kursów 
zamknięcia, będzie wynosił nie mniej niŜ 3,10 zł, 

3) w odniesieniu do Warrantów Serii C – warunek polegający na tym, Ŝe w okresie kolejno po sobie 
następujących 90 dni kalendarzowych przypadających w terminie pomiędzy dniem 1 stycznia 2009 r. 
a dniem 31 grudnia 2009 r. średni kurs akcji Spółki na Giełdzie, liczony jako średnia kursów 
zamknięcia, będzie wynosił nie mniej niŜ 3,55 zł. 

 
Ponadto, jeśli spełniony zostanie warunek wskazany w pkt. b), to osobom uprawnionym zaoferowane zostaną 
takŜe warranty serii A, zaś jeśli spełniony zostanie warunek wskazany w lit. c) to osobom uprawnionym 
zaoferowane zostaną takŜe warranty serii A i B, chyba, Ŝe warranty te zostały juŜ zaoferowane wcześniej.  
 
JeŜeli Emitent wypłaci akcjonariuszom dywidendę z zysków za lata obrotowe 2007, 2008 lub 2009 lub nabędzie 
odpowiednio w tych latach akcje własne w celu umorzenia, wymogi dotyczące wartości średnich kursów akcji 
Spółki na Giełdzie uznawane będą za obniŜone o narastająca wartość ustalonych przez Spółkę za te okresy 
dywidend przypadających na jedna akcje lub, odpowiednio, w przypadku nabycia akcji własnych w celu ich 
umorzenia, o łączna kwotę rzeczywiście poniesionych kosztów na to nabycie akcji własnych podzielona przez 
liczbę wszystkich akcji Spółki. 
 
Warranty zostaną zaoferowane co do zasady nie później niŜ w terminie 30 dni od ostatniego dnia 90-dniowych 
okresów, o których mowa powyŜej. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złoŜone w terminie 14 dni 
od daty złoŜenia oferty ich objęcia przez Emitenta. 
 
Z uwagi na fakt, Ŝe do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego nie ziścił się Ŝaden z warunków 
wskazanych w lit. a) do c) powyŜej Emitent nie dokonał oferty warrantów subskrypcyjnych i Ŝadne z nich nie 
zostały objęte i wydane osobom uprawnionym, nie istnieją zatem podmioty uprawnione z warrantów. Nie moŜna 
jednak wykluczyć, Ŝe w przyszłości spełniony zostanie warunek wskazany w lit. c) powyŜej i Emitent obowiązany 
będzie zaoferować objęcie wyŜej opisanych warrantów uprawnionym osobom.  
 
Poza opisanymi powyŜej ustaleniami programu motywacyjnego dla członków kadry menadŜerskiej na dzień 
zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego nie istnieją inne ustalenia dotyczących uczestnictwa pracowników 
Emitenta w jego kapitale. 

18. ZNACZNI AKCJONARIUSZE 

Wg najlepszej wiedzy Emitenta znacznymi akcjonariuszami, posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio przez 
podmioty zaleŜne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, są: 
 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Liczba głosów  

Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów (%) 
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BB Investment S.A. 105.082.446 22,83 22,83 

Fundusze PIONEER PEKAO TFI S.A. 30.000.000 6,52 6,52 

Fundusze BPH TFI S.A. 25.551.000 5,55 5,55 

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty 23.859.796 5,18 5,18 

Uwaga:  Na podstawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 
10 listopada 2009 roku oraz na podstawie zawiadomienia Pana Pawła Turno z dnia 8 grudnia 2009 roku. 

18.1. Posiadanie przez znacznych akcjonariuszy inny ch praw głosu 
Zgodnie z oświadczeniem złoŜonym przez Emitenta, Ŝadne akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do głosu. 

18.2. Bezpośrednie lub po średnie posiadanie lub kontrolowanie Emitenta 
przez inny podmiot, charakter kontroli oraz mechani zmy zapobiegaj ące 
jej nadu Ŝywaniu 
Emitent nie jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym przez Ŝaden podmiot.  
 
Wśród akcjonariatu Emitenta brak jest akcjonariusza większościowego. Zgodnie z danymi wskazanymi powyŜej 
spółka BB Investment S.A. posiada łącznie 22,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
Tym samym BB Investment S.A. nie ma moŜliwości samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących Emitenta. 
 
Ponadto instrumentem zapobiegającym naduŜywaniu posiadanej pozycji przez BB Investment S.A. są zasady 
ładu korporacyjnego stosowane przez Emitenta, a wyraŜone w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 
GPW.  
  
Przejawem niezaleŜności Emitenta od spółek grupy BB Investment jest takŜe wysoki udział członków 
niezaleŜnych w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. 

18.3. Wszelkie znane Emitentowi ustalenia, których realizacja mo Ŝe w 
późniejszej dacie spowodowa ć zmiany w sposobie kontroli Emitenta 
Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego, nie są znane Emitentowi Ŝadne ustalenia, których 
konsekwencją mogą być zmiany w sposobie kontroli Spółki. 

19. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI 

W okresie objętym zbadanymi informacjami finansowymi i do daty zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego 
Emitent był stroną transakcji z podmiotami powiązanymi według definicji podanej w MSR 24 dotyczącym 
ujawniania informacji na temat podmiotów powiązanych, przyjętym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych 
standardów rachunkowości.  
 
W świetle definicji wynikającej z MSR 24 w przypadku Emitenta transakcje z podmiotami powiązanymi obejmują 
następujące transakcje: 

1. transakcje z BB Investment S.A., 
2. transakcje z BBI Zeneris NFI S.A.,  
3. transakcje z BBI Capital NFI S.A. 
4. transakcje zawarte z podmiotami zaleŜnymi od Emitenta, 
5. wynagrodzenia wypłacone członkom organów Emitenta. 

 
Wszystkie te umowy, w opinii Emitenta, zostały zawarte na warunkach rynkowych, a ich charakter i warunki 
wynikały z bieŜącej działalności Emitenta i podmiotów powiązanych. Wszystkie umowy z podmiotami 
powiązanymi są lub były wykonywane prawidłowo.  
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19.1. Umowy zawarte z BB Investment S.A. 

19.1.1. Umowy po Ŝyczki 

BB Investment S.A. jako Po Ŝyczkodawca 
 

data zawarcia kwota (w zł) oprocentowanie termin 
spłaty Uwagi 

12 września 2008 2.700 tys. WIBOR 1-mcy + 4% 31.12.2008 
PoŜyczka została rozliczona poprzez 
potrącenie dokonane w dniu 
23.12.2008 (por. pkt. 19.1.2.). 

30 października 2008 500 tys.  WIBOR 1-mcy + 4% 31.12.2008 

PoŜyczka została rozliczona poprzez 
potrącenie dokonane w dniu 23 
grudnia 2008 (por. pkt. 19.1.2.). 
PoŜyczka zabezpieczona wekslem 
własnym in blanco, na zlecenie. 

19 listopada 2008 500 tys. WIBOR 1-mcy + 4% 31.12.2008 
PoŜyczka została rozliczona poprzez 
potrącenie dokonane w dniu 
23.12.2008 (por. pkt. 19.1.2.). 

27 listopada 2008 1.500 tys. WIBOR 1-mcy + 4% 31.12.2008 

Aneksami 1 i 2 zmniejszono kwotę 
poŜyczki i przedłuŜono termin spłaty 
do 30.06.2009 r. PoŜyczka została 
rozliczona poprzez potrącenia 
dokonane 23.12.2008 r., 14.01.2009 r. 
i 3.06.2009 r. (por. pkt 19.1.3.).  

4 grudnia 2008 500 tys. WIBOR 1-mcy + 4% 31.12.2008 

Aneksem 1 zmieniono termin spłaty 
na 30 czerwca 2009. PoŜyczka 
została rozliczona poprzez potrącenie 
dokonane 3.06.2009 r. (por. pkt 
19.1.3.) 

8 grudnia 2008 650 tys. WIBOR 1-mcy + 4% 31.12.2008 

Aneksem 1 zmieniono termin spłaty 
na 30 czerwca 2009. PoŜyczka 
została rozliczona poprzez potrącenie 
dokonane 3.06.2009 r. (por. pkt 
19.1.3.) 

12 grudnia 2008 1.000 tys. WIBOR 1-mcy + 4% 31.12.2008 

Aneksem 1 zmieniono termin spłaty 
na 30 czerwca 2009.  
PoŜyczka została rozliczona w 
terminie. 

18 grudnia 2008 3.000 tys. 14% w stosunku rocznym 30.06.2009 
PoŜyczka została rozliczona w 
terminie. 

29 grudnia 2008 1.000 tys. 14% w stosunku rocznym 30.06.2009 PoŜyczka została rozliczona w 
terminie. 

31 marca 2009 500 tys. 14% w stosunku rocznym 30.06.2009 
PoŜyczka została rozliczona poprzez 
potrącenie dokonane 3.06.2009 r. (por. 
pkt 19.1.3.) 

 
Na 30 czerwca 2009 roku wszystkie poŜyczki zaciągnięte przez Emitenta od BB Investment S.A. (poprzednio BB 
Investment sp. z o.o.) zostały rozliczone, zaś Emitent nie posiada zadłuŜenia względem tej spółki.  
 
BB Investment S.A., jako Po Ŝyczkobiorca 
 
W 2006 roku Emitent udzielił BB Investment sp. z o.o. następujących poŜyczek:  
 

data zawarcia kwota (w zł) oprocentowanie termin 
spłaty Uwagi 

20 lipca 2006 1.500 tys. WIBOR 1-mcy + 2,5% 30.09.2006 

Aneksem z dnia 21 sierpnia 2006 roku 
zwiększono kwotę poŜyczki do 2.150 
tys. zł. 
PoŜyczka została spłacona w 
terminie. 

30 października 2006 3.500 tys. WIBOR 1-mcy + 2,5% 31.12.2006 
PoŜyczka została spłacona w 
terminie. 

13 listopada 2006 1.000 tys. WIBOR 1-mcy + 2,5% 20.12.2006 PoŜyczka została spłacona w 
terminie.  

19.1.2. Umowy obj ęcia akcji Emitenta 

data zawarcia  obejmowane akcje  łączna cena emisyjna akcji (w PLN)  
19 grudnia 2007 17.300.000 24.739.000 
23 grudnia 2008 12.286.765 4.423.235,40 
14 stycznia 2009 1.816.765 654.035,40 
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1 czerwca 2009  1.511.607 483.714,24 
3 czerwca 2009 6.183.754 1.978.801,28 

19.1.3. Umowy potr ącenia wierzytelno ści wzajemnych 

data zawarcia  kwota potr ącenia  wierzytelno ści potr ącane 

23 grudnia 2008 4.396.801,15 

wierzytelności BB Investment S.A. z tytułu umów poŜyczek udzielonych 
12.09.2008, 30.10.2008, 19.11.2008, 27.11.2008  
z wierzytelnością Emitenta z tytułu wniesienia wkładu pienięŜnego na Akcje 
Serii H. 

14 stycznia 2009 654.035,40 

wierzytelność BB Investment S.A. z tytułu umowy poŜyczki zawartej w dniu 
27.11.2008  
z wierzytelnością Emitenta z tytułu wniesienia wkładu pienięŜnego na Akcje 
Serii H. 

1 czerwca 2009 483.714,24 

wierzytelność BB Investment S.A. z tytułu umowy przelewu wierzytelności z 
dnia 1 czerwca 2009 roku 
z wierzytelnością Emitenta z tytułu wniesienia wkładu pienięŜnego na Akcje 
Serii I 

3 czerwca 2009 1.978.801,12 

wierzytelności BB Investment S.A. z tytułu poŜyczek udzielonych: 
27.11.2008, 4.12.2008, 8.12.2008, 31.03.2009  
z wierzytelnością Emitenta z tytułu wniesienia wkładu pienięŜnego na Akcje 
Serii I 

19.1.4. Inne umowy 

Umowa sprzedaŜy wierzytelności oraz cesji praw i obowiązków z umów poŜyczek  

Umowa zawarta została dnia 16 grudnia 2005 roku w Warszawie. Przedmiotem umowy jest sprzedaŜ przez BB 
Investment Sp. z o.o. wierzytelności oraz cesja praw i obowiązków wynikających z następujących umów 
poŜyczek: 

a) umowy poŜyczki z dnia 2 listopada 2004 roku zawartej z Serenus sp. z o.o. w Warszawie. Przedmiotem 
umowy było udzielenie przez BB Investment Sp. z o.o. poŜyczki w wysokości 3.800 tys. zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu Developerskiego 2. 

b) umowy poŜyczki z dnia 15 listopada 2004 roku z Mazowieckim Towarzystwem Powierniczym sp. z o.o. 
w Warszawie. Przedmiotem umowy było udzielenie przez BB Investment Sp. z o.o. poŜyczki w 
wysokości 3.481 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu Developerskiego 1.  

c) umowy poŜyczki z dnia 14 stycznia 2005 roku z Projekt Dolna sp. z o.o. Mieszkania Mokotowskie Spółka 
Komandytowa w Warszawie (obecnie: Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 3 sp. k.). 
Przedmiotem umowy było udzielenie przez BB Investment Sp. z o.o. poŜyczki w wysokości 3.750 tys. zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu Developerskiego 3.  

Przeniesienie wierzytelności oraz praw i obowiązków wierzyciela wynikających z powyŜszych umów poŜyczek 
nastąpiło za łączną kwotę 12.551 tys. zł. Kwota ta została ustalona w oparciu o oszacowanie wartości rynkowej 
wierzytelności BB Investment wynikających z powyŜszych umów poŜyczek. Oszacowanie to zostało dokonane 
przez Pricewaterhouse Coopers Polska sp. z o.o. na podstawie umowy z Emitentem z dnia 24 października 2005 
roku. Zapłata tej kwoty nastąpiła w 3 częściach, z których ostatnia płatna była w dniu 15 lutego 2006 roku. 

Dla zabezpieczenia zwrotu poŜyczek kaŜdy z PoŜyczkobiorców wręczył Emitentowi weksel własny in blanco 
(wraz z deklaracją wekslową) wystawiony na warunkach wynikających z poszczególnych, wymienionych powyŜej 
umów poŜyczek. 

Wszystkie trzy umowy ściśle określają przeznaczenie poŜyczek - na realizację poszczególnych przedsięwzięć 
developerskich.  

Do dnia zatwierdzania Dokumentu Rejestracyjnego kwoty poŜyczek zostały w całości wypłacone i Emitent nie jest 
obecnie obowiązany do ich wypłaty. PoŜyczka udzielona Mazowieckiemu Towarzystwu Powierniczemu sp. z o.o. 
została w całości wypłacona przez BB Investment sp. z o.o. jeszcze przed zawarciem opisywanej umowy. 
PoŜyczki udzielone Serenus sp. z o.o. oraz Projekt Dolna sp. z o.o. Mieszkania Mokotowskie sp. k. zostały 
wypłacone częściowo przez BB Investment sp. z o.o. (przed zawarciem opisywanej umowy), a częściowo przez 
Emitenta, gdy wstąpił on juŜ w prawa i obowiązki BB Investment sp. z o.o. wynikające z w/w umów poŜyczek. 
 

PoŜyczki oprocentowane są przez cały okres finansowania, tj. od dnia uruchomienia środków pienięŜnych do dnia 
spłaty poŜyczki w wysokości 39% w stosunku rocznym.  

W przypadku, gdy poŜyczkobiorca odstąpi od realizacji przedsięwzięcia developerskiego, poŜyczka wraz z 
oprocentowaniem za okres jej wykorzystania przez poŜyczkobiorcę w wysokości 15% w stosunku rocznym staje 
się natychmiast wymagalna po upływie 10 dni od wystąpienia tej okoliczności. 

PoŜyczka udzielona Mazowieckiemu Towarzystwu Powierniczemu sp. z o.o. została spłacona wraz z odsetkami 
w dniu 31 grudnia 2007 r. Termin spłaty pozostałych w/w poŜyczek został określony (z uwzględnieniem aneksów 
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do umów poŜyczek): a) dla Serenus sp. z o.o. na 31 grudnia 2009 r., b) dla Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 3 sp. k. na 31 grudnia 2009 r.  

19.2. Umowy zawarte z BBI Zeneris NFI S.A.  

19.2.1. Umowy po Ŝyczki  

BBI Zeneris NFI S.A. jako po Ŝyczkobiorca 
 

data zawarcia kwota (zł) Oprocentowanie termin 
spłaty inne postanowienia 

25 stycznia 2008 10.000. tys. WIBOR 1-mcy + 3% 30.04.2008 
aneksami termin spłaty 
przedłuŜono do 14.07.2008. 
PoŜyczka została spłacona. 

 
BBI Zeneris NFI S.A. jako po Ŝyczkodawca 
 

data zawarcia kwota (zł) Oprocentowanie termin 
spłaty inne postanowienia 

18 sierpnia 2008 1.250. tys. WIBOR 1-mcy + 3,5% 30.09.2008 
aneksami termin spłaty 
przedłuŜono do 31.03.2009. 
PoŜyczka została spłacona. 

30 sierpnia 2007  6.500 tys. WIBOR 1-mcy + 3,0% 30.09.2007 

PoŜyczkę zabezpieczono wekslem 
własnym in blanco 
aneksami ostateczny termin spłaty 
przedłuŜono do dnia 9 listopada 
2007 roku. PoŜyczka została 
spłacona. 

 

19.3. Umowy z BBI Capital NFI S.A. 
W dniu 15 stycznia 2007 roku Emitent zawarł z BBI Capital NFI S.A. umowę podnajmu lokali biurowych o łącznej 
powierzchni 236 m2 połoŜonych w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28 (siedziba Emitenta). Czynsz za m2 

powierzchni określono na równowartość 13,95 euro w złotych polskich z dnia wystawienia faktury. Umowę 
zawarto na czas nieokreślony, a została ona rozwiązana przez strony 30 kwietnia 2008 roku. Łączna kwota 
transakcji wyniosła 261.007,27 zł . 

19.4. Umowy zawarte z podmiotami zale Ŝnymi od Emitenta 
Umowy, jakie Emitent zawierał z podmiotami od siebie zaleŜnymi w ramach realizacji projektów developerskich 
zostały szczegółowo opisane we fragmentach Dokumentu Rejestracyjnego poświęconych danemu projektowi 
developerskiemu (pkt 6.1.3. Dokumentu Rejestracyjnego). W niniejszym punkcie opisane zostaną jedynie te 
umowy, które nie są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięć developerskich Emitenta i które nie 
zostały szczegółowo opisane w pkt 6.1.3. Dokumentu Rejestracyjnego.  

19.4.1. Umowy po Ŝyczek  

Podstawowym rodzajem transakcji, jakie Emitent zawiera w toku swojej działalności inwestycyjnej z podmiotami 
zaleŜnymi, są poŜyczki, za pomocą których Emitent finansuje bieŜącą działalność tych spółek oraz realizację 
poszczególnych projektów developerskich. Umowy te są standardowymi umowami poŜyczek, nie zawierającymi 
szczególnych, odbiegających od regulacji Kodeksu cywilnego, postanowień. Umowy te przewidują procentowanie 
kwoty głównej poŜyczki na poziomie od 7 do 15% w skali roku (w roku 2009), od 5 do 15% w skali roku (w roku 
2008) i 5% (w roku 2007). Umowy zawierane są najczęściej na okres od kilku do kilkunastu miesięcy, przy czym 
są często przedłuŜane przez strony stosownymi aneksami. W poszczególnych latach Emitent udzielił 
poszczególnym spółkom zaleŜnym poŜyczek w następujących kwotach: 
 

Spółka 
Kwota po Ŝyczek 

udzielonych w 2007 r. 
(w tys. zł) 

Kwota po Ŝyczek 
udzielonych w 2008 r. 

(w tys. zł) 

Kwota po Ŝyczek 
udzielonych w 2009 r. 

(w tys. zł) 
Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 3 sp.k. 170 550 - 

Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 5 S.K.A. 

6.750 14.580 3.618,5 

Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 6 S.K.A. - 1.200 2.065 

Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 8 S.K.A. 

350 2.580 156 

Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 9 S.K.A. - 1.110 20 

Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 10 S.K.A. - 4.710 1.580 
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PoŜyczki udzielone przez Emitenta poszczególnym spółkom zaleŜnym nie zostały w całości spłacone. Częściowo 
wierzytelności Emitenta z tytułu udzielonych spółkom zaleŜnym poŜyczek są rozliczane poprzez wzajemne, 
umowne potrącenie z wierzytelnościami spółek zaleŜnych z tytułu wniesienia wkładu na podwyŜszony kapitał 
zakładowym (por. pkt. 19.4.2.).  
 
Stan zobowiązań spółek zaleŜnych Emitenta z tytułu udzielonych umów poŜyczek na dzień 30 września 2009 
prezentuje poniŜsza tabela: 
 

Nazwa spółki (po Ŝyczkobiorca) 
NaleŜność (kwota 

główna) 
w zł 

NaleŜność 
(odsetki) 

w zł 
Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze sp. z o.o.  
Projekt Developerski 1 S.K.A. 19 100,00 1 397,18 

Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 3 sp. k. 720 000,00 167 638,36 

Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. 12 680 000,00 857 688,52 

Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 S.K.A. 250 000,00 3 931,51 

Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 8 S.K.A. 2 143 000,00 38 819,29 

Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 9 S.K.A. 1 144 000,00 63 257,00 

Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 10 S.K.A. 4 890 000,00 219 126,14 

RAZEM 21 846 100,00 1 351 858,00 

 
W odniesieniu do powyŜszych poŜyczek naleŜności wątpliwych nie zidentyfikowano, stąd nie zostały utworzone 
przez Emitenta Ŝadne rezerwy. Emitent nie poniósł takŜe Ŝadnych kosztów odpisania naleŜności jako wątpliwych 
lub nieściągalnych. 

19.4.2. Objęcia akcji spółek zale Ŝnych 

Począwszy od marca 2007 roku spółki zaleŜne od Emitenta dokonywały podwyŜszeń kapitału zakładowego 
poprzez emisje nowych akcji, które obejmowane były przez Emitenta. Szczegóły transakcji objęcia akcji, w tym 
wartość wkładów pienięŜnych wnoszonych przez Emitenta na kapitał zakładowy spółek zaleŜnych została 
wskazana w pkt. 5.2.1. Dokumentu Rejestracyjnego.  

19.4.3. Umowy o świadczenie usług 

Emitent zawarł z kaŜdą z następujących spółek zaleŜnych: Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 3 
sp.k.; Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k.; Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 5 S.K.A.; Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 S.K.A.; Realty Management sp. z 
o.o. Projekt Developerski 9 S.K.A.; Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 10 S.K.A. umowy o 
świadczenie usług, których przedmiotem jest świadczenie przez Emitenta usług polegających na: 

a) nadzorze i koordynacji prac związanych z przedsięwzięciami developerskimi realizowanymi przez te 
spółki, a wykonywanych przez tzw. project managera, projektantów, generalnego wykonawcy, 

b) organizacji i administrowania czynnościami związanymi z obsługą finansowania bankowego, jak równieŜ 
wypełniania obowiązków informacyjnych wobec banku i innych obowiązków wynikających z 
funkcjonowania spółek zaleŜnych w obrocie gospodarczym, 

c) obsłudze sprzedaŜy lub wynajmu lokali mieszkaniowych, powierzchni biurowej i komercyjnej. 
Z tytułu wykonywania powyŜszych usług Emitent pobiera wynagrodzenie o zróŜnicowanej wysokości w zaleŜności 
od projektu developerskiego. Za usługi określone w lit. a) i b) powyŜej, od poszczególnych spółek zaleŜnych 
Emitentowi przysługuje: 
 

Nazwa spółki Wynagrodzenie jednorazowe 
netto (w zł)* 

Wynagrodzenie płatne kwartalnie 
netto(w zł)** 

Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 3 sp.k. 15 tys. 3 tys. 

PD4 Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 4 sp.k. 23 tys. 3 tys. 

Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 5 S.K.A. 102 tys. 18 tys. 

Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 6 S.K.A. 93 tys. 18 tys. 

Realty Management sp. z o.o. Projekt 45 tys. 9 tys. 
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Developerski 9 S.K.A. 
Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 10 S.K.A. 43,5 tys. 9 tys. 

* płatne do 31 grudnia 2008 roku 
** płatne kwartalnie po 1 stycznia 2009 roku 
 
Wynagrodzenie Emitenta za wykonywanie usług, o których mowa w lit. c) powyŜej zostało dotychczas określone 
dla Projektu Developerskiego 3 i wynosi ono 60 tys. zł netto (płatne jednorazowo do dnia 30 czerwca 2009 roku) 
oraz 4 tys. zł netto (płatne kwartalnie od 1 lipca 2009 roku). Umowa przewiduje takŜe wypłatę dodatkowego 
wynagrodzenia (w wysokości 60 tys. zł netto) kaŜdorazowo w przypadku osiągnięcia poziomu 30 i 50% sprzedaŜy 
powierzchni uŜytkowej mieszkalnej w budynku wzniesionym w ramach Projektu Developerskiego 3. W przypadku 
pozostałych projektów określenie wynagrodzenia Emitenta za usługi wskazane w lit. c) powyŜej dokonane 
zostanie w drodze aneksu, w momencie poprzedzającym rozpoczęcie przez Emitenta świadczenie tych usług. 
Wszystkie powyŜsze umowy zawarte zostały na czas określony do dnia 31 grudnia 2010 roku.  

19.4.4. Umowy podnajmu 

Emitent podnajmuje spółkom zaleŜnym wynajmowaną przez siebie powierzchnię biurową w budynku 
zlokalizowanym w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 28, na cele biurowe związane z funkcjonowaniem ich siedzib. 
KaŜdej ze spółek podnajmowana jest powierzchnia od 5 do 20 m2. Czynsz miesięczny uiszczany przez spółki 
zaleŜne na rzecz Emitenta wynosi ok. 20 Euro za m2. Umowy zawierane są na czas nieokreślony.  

19.5. Wynagrodzenie członków organów Emitenta  

19.5.1. Zarząd 

Imię i Nazwisko 
Wynagrodzenie (brutto, w PLN) wypłacone przez Emite nta za:  

Rok obrotowy  
2006 

Rok obrotowy 
2007 

Rok obrotowy 
2008 

Za 3 kwartały  
2009 

Litwiński Piotr 36.000 442.000 300.000 225.000 
Nowacki Paweł 0 0 200.000 225.000 
Skorupski Michał 0 26.000 78.000 0 
Świątkowski Radosław 88.000 582.000 360.000 148.000 
Obszański Mariusz 69.000 0 0 0 
Sukacz Dawid 101.484,53 0 0 0 
Skotnicki Michał* 0 0 0 30.000 

* w okresie od lutego do września 2009 roku Pan Michał Skotnicki nie pobierał Ŝadnego wynagrodzenia. W dniu 9 września 
2009 roku Rada Nadzorcza zawarła z Panem Michałem Skotnickim kontrakt menadŜerski, na podstawie którego Pan Michał 
Skotnicki pobierać będzie, począwszy od września 2009 roku, wynagrodzenie w miesięcznej wysokości 30.000 zł brutto. 

19.5.2. Rada Nadzorcza 

Imię i Nazwisko 
Wynagrodzenie (brutto, w PLN) wypłacone przez Emite nta za:  

Rok obrotowy  
2006 

Rok obrotowy 
2007 

Rok obrotowy 
2008 

Za 3 kwartały 2009 
 

Cieślak Małgorzata 2.016 0 0 0 
Głowacki Włodzimierz 20.917 33.000 36.000 27.000 
Kurzyński Michał 2.016 33.000 36.000 27.000 
Samelak Janusz 2.306 39.000 35.000 0 
Turno Paweł 2.597 45.000 48.000 8.000 
Zagajewski Ewaryst 20.917 33.000 36.000 27.000 
Karmelita Piotr 35.000 0 0 0 
Kozicki Edward 4.750 0 0 0 
Gońda Grzegorz 9.000 0 0 0 
Świątkowski Radosław 9.083 0 0 0 
Maj Grzegorz 30.500 0 0 0 
Bryx Marek 5.917 0 0 0 
Dziewolski Maciej 18.901 0 0 0 
Rafał Lorek 0 0 0 6.000 
Jan Rościszewski 0 0 0 0 

19.6. Inne umowy 
W roku 2006 Emitent nabył od spółki BBI Capital S.A. środki trwałe (samochody, komputer) za łączną kwotę 
107.600 zł.  
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20. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I 
PASYWÓW EMITENTA I JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ 
ZYSKÓW I STRAT 

20.1. Historyczne informacje finansowe 

20.1.1. Źródło informacji finansowych 

Zamieszczone w Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Development NFI 
Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe 
za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku oraz porównywalne jednostkowe dane finansowe za okres od 
01.01.2006 do 31.12.2006 roku, stanowiące historyczne skonsolidowane informacje finansowe, zostały 
sporządzone na podstawie następujących sprawozdań finansowych Emitenta oraz Spółek zaleŜnych: 

− skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku sporządzone 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR) opublikowanych w raporcie okresowym przekazanym do 
publicznej wiadomości w dniu 8 maja 2009 r. wraz ze zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2008 r., Opinia i raport z badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za 2008 r. zostały zamieszczone w powyŜszym raporcie rocznym; 

− skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku sporządzone 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR) na podstawie danych za 2007 rok opublikowanych jako dane 
porównywalne do sprawozdania za 2008 rok w raporcie okresowym przekazanym do publicznej 
wiadomości w dniu 8 maja 2009 r. wraz ze zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2008 r., Opinia i raport z badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za 2008 r. zostały zamieszczone w powyŜszym raporcie rocznym; 

− jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku sporządzone 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR) na podstawie danych za 2006 rok opublikowanych jako dane 
porównywalne do sprawozdania za 2007 rok w raporcie okresowym przekazanym do publicznej 
wiadomości w dniu 12 czerwca 2008 r. wraz ze zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2007 r., Opinia i raport z badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za 2007 r. zostały zamieszczone w powyŜszym raporcie rocznym; 

które zostały zbadane przez biegłych rewidentów. 
 
Zamieszczone w Prospekcie historyczne informacje finansowe zostały przedstawione i sporządzone w formie 
zgodnej z formą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta (tj. za 
2009 rok), z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających 
zastosowanie do rocznego sprawozdania za 2009 rok. 
Zamieszczone w Prospekcie historyczne informacje finansowe sporządzone dla celów Prospektu zostało 
poddane badaniu przez PKF Audyt Sp. z o.o. 
PoniŜej zaprezentowano opinię niezaleŜnego biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności historycznych 
informacji finansowych wydanej dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przyszłych inwestorów, 
zainteresowanych nabyciem akcji BBI Development NFI Spółka Akcyjna zwanej dalej Emitentem. 
 
 
Skonsolidowane informacje finansowe zostały sporządzone w tysiącach złotych. 
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20.1.2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

 
Skonsolidowany bilans 
 

  Nota 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

AKTYWA 
 

      

  
 

      

Aktywa trwałe 
       

Zapasy 11 135 287  -  -  

Rzeczowe aktywa trwałe 13 612  669  620  

Wartości niematerialne 14 33  15  29  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 113  783  875  

NaleŜności długoterminowe 16 6 919  6 095  -  

Pozostałe aktywa finansowe 17 11 126  -  -  

   154 090  7 562  1 524  

  
 

      

Aktywa obrotowe 
 

      

Zapasy 11 229 718  212 069  -  

Zaliczki na zapasy 12 3 002  8 962  722  

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 16 427  2 672  5 903  

NaleŜności z tytułu podatków 16 21 267  3 688  -  
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 
wynik finansowy  -  -  4 340  

Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 18 4 184  38 902  22 154  

Pozostałe aktywa finansowe 17 2 611  16 026  19 351  

Rozliczenia międzyokresowe 19 176  128  52  

  
 

261 385  282 447  52 522  

         

Aktywa, razem  415 475  290 009  54 046  
         

KAPITAŁ WŁASNY 
       

  
       

Kapi tał własny przypadaj ący akcjonariuszom 
Funduszu  

      

Kapitał podstawowy 20 25 802  24 574  11 422  
NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej wartości 
nominalnej 21 79 943  76 760  8 726  

Kapitał zapasowy 21 109 178  109 455  109 119  

Zyski zatrzymane (niepokryta strata) 
 

(74 733) (76 416) (75 459) 

  
 

      

  
 

140 190  134 373  53 808  

Kapitały akcjonariuszy mniejszo ściowych 22 11 662  415  -  

         

Kapitał własny, razem  151 852  134 788  53 808  
         

ZOBOWIĄZANIA 
       

Zobowi ązania długoterminowe 
       

PoŜyczki/kredyty 23 73 764  34 296  -  
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłuŜnych 
papierów wartościowych 

24 38 967  38 870  -  

Pozostałe zobowiązania 25 76 874  68 301  -  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  -  -  -  

   189 605  141 467  -  

         

Zobowi ązania krótkoterminowe 
       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 26 8 977  2 564  172  
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłuŜnych 
papierów wartościowych 

24 954  790  -  

Rozliczenia międzyokresowe 27 182  533  66  
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PoŜyczki/kredyty 23 63 905  9 867  -  

  
 

74 018  13 754  238  

  
 

      

Zobowiązania, razem  263 623  155 221  238  
         

Pasywa, razem  415 475  290 009  54 046  
 
 
Rachunek zysków i strat 
 

  Nota 

Za okres 12 
miesi ęcy 

zakończony 
31.12.2008 r. 

Za okres 12 
miesi ęcy 

zakończony 
31.12.2007 r. 

Za okres 12 
miesi ęcy 

zakończony 
31.12.2006 r. 

Działalno ść kontynuowana 
       

         

Przychody z inwestycji 
       

Przychody z tytułu odsetek od poŜyczek  3 299  4 203  2 384  

Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 
inwestycji 

28 8 018  (350) 1 562  

  
 

11 317  3 853  3 946  

  
 

      

Koszty operacyjne 
       

Amortyzacja  (235) (186) (58) 

ZuŜycie materiałów i energii  (615) (69) (28) 

Usługi obce 29 (2 709) (1 335) (890) 

Podatki i opłaty  (1 511) (1 389) (196) 

Wynagrodzenia  (2 743) (1 900) (773) 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  (261) (107) (54) 

Pozostałe koszty rodzajowe  (2 385) (286) (85) 

   (10 459) (5 272) (2 084) 

  
 

      

Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej 
 

858  (1 419) 1 862  
  

 
      

Pozostałe przychody operacyjne 30 874  532  1 230  

Pozostałe koszty operacyjne 31 (635) (674) (57) 

  
 

      
Zysk (strata) przed opodatkowaniem i kosztami 
finansowymi  

1 097  (1 561) 3 035  

  
 

      

Przychody finansowe 32 1 114  1 283  1 128  

Koszty finansowe 33 (281) (141) -  

         

Zysk (strata) brutto 
 

1 930  (419) 4 163  
         

Podatek dochodowy 34 (670) (92) 134  

         

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej 
 

1 260  (511) 4 297  
  

 
      

Działalno ść zaniechana 
 

      
Zysk (strata) za okres z działalności zaniechanej 

 
-  -  2 467  

  
 

      
Zysk (strata) netto za okres 

 
1 260  (511) 6 764  

  
 

      

Przypadający:        

Akcjonariuszom jednostki dominującej  1 406  (621) 6 794  

Akcjonariuszom mniejszościowym  (146) 110  -  

   1 260  (511) 6 794  
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Zysk (strata) netto na akcj ę zwykł ą (w zł) 
       

 - podstawowy z zysku za okres 35 0,01  (0,00) 0,30  
 - podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za 
okres  0,01  (0,00) 0,19  

  
 

      

  
 

      
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH 
PRZYCHODÓW        

         

Skonsolidowany zysk (strata) netto  1 260  (511) 6 764  

         

Inne całkowite dochody netto  -  -  -  

  
 

      

Całkowite dochody ogółem  1 260  (511) 6 764  
  

 
      

Całkowite dochody przypadające:        

Akcjonariuszom jednostki dominującej  1 406  (621) 6 794  

Akcjonariuszom mniejszościowym  (146) 110  -  
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach w łasnych 
 

 Kapitał własny przypadaj ący akcjonariuszom 
Funduszu  Nota Kapitał 

podstawowy  

NadwyŜka ze 
sprzeda Ŝy akcji 

powy Ŝej warto ści 
nominalnej  

Kapitał 
zapasowy  

Zyski zatrzymane 
(niepokryta strata)  

Kapitały akcjonariuszy 
mniejszo ściowych  Razem 

Za okres 12 miesi ęcy zako ńczony 31.12.2008 r.              
               
Saldo na dzień 01.01.2008 r. 

 
24 574  76 760  109 455  (76 416) 415  134 788  

Całkowite dochody ogółem za okres 12 miesięcy 
zakończony 31 grudnia 2008        1 406  (146) 1 260  

Korekta kosztu emisji akcji    (12)       (12) 

Emisja akcji 20 / 21 1 228  3 195        4 423  

Pokrycie straty roku 2007      (277) 277    -  

Nabycie udziałów mniejszościowych          11 393  11 393  

Saldo na dzie ń 31.12.2008 r.  25 802  79 943  109 178  (74 733) 11 662  151 852  
               

Za okres 12 miesi ęcy zako ńczony 31.12.2007 r.              
               

Saldo na dzień 01.01.2007 r. 
 

11 422  8 726  109 119  (75 459) -  53 808  

Całkowite dochody ogółem za okres 12 miesięcy 
zakończony 31 grudnia 2007        (621) 110  (511) 

Emisja akcji  13 152  68 696        81 848  

Koszt emisji akcji    (662)       (662) 

Podział zysku roku 2006      336  (336)   -  

Utworzenie spółki zaleŜnej          305  305  

Saldo na dzie ń 31.12.2007 r.  24 574  76 760  109 455  (76 416) 415  134 788  
               
Za okres 12 miesi ęcy zako ńczony 31.12.2006 r.              

               

Saldo na dzień 01.01.2006 r. 
 

2 284    109 119  (82 223) -  29 180  

Całkowite dochody ogółem za okres 12 miesięcy 
zakończony 31 grudnia 2006        6 764  -  6 764  

Emisja akcji  9 138  9 137        18 275  

Koszt emisji akcji    (411)       (411) 

Saldo na dzie ń 31.12.2006 r.  11 422  8 726  109 119  (75 459) -  53 808  
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Skonsolidowany rachunek przepływów pieni ęŜnych  
 

  Nota 

Za okres 12 
miesi ęcy 

zakończony 
31.12.2008 r. 

Za okres 12 
miesi ęcy 

zakończony 
31.12.2007 r. 

Za okres 12 
miesi ęcy 

zakończony 
31.12.2006 r. 

         

         
Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści 
operacyjnej        

Nakłady na projekty developerskie  (34 261) (138 844) (6 479) 
Wydatki na inne aktywa finansowe 
(wierzytelności)  (1 664) (129) (26 074) 

Spłata innych aktywów finansowych 
(wierzytelności)  -  3 990  36 325  

Odsetki otrzymane od poŜyczek  354  531  -  

Udzielone poŜyczki  (13 890) (1 190) (6 650) 

Zwrot z tytułu udzielonych poŜyczek  10 060  6 412  8 848  

Zwrot podatku VAT    -  -  

Pozostałe przepływy 36 (16 635) (8 374) (2 592) 

   (56 036) (137 604) 3 378  

         

         
Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści 
inwestycyjnej        

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych  (190) (386) (569) 

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych  11  152  145  

Odsetki otrzymane  350  857  1 236  

   171  623  812  

         

         
Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści 
finansowej        

Wpływy z tytułu emisji akcji 20 / 21 -  81 848  18 275  

Koszty transakcyjne związane z emisją akcji 21 -  (662) (411) 
Wpłaty udziałowców mniejszościowych na kapitał 
w spółkach zaleŜnych  16  305  -  

Emisja dłuŜnych papierów wartościowych  -  38 711  -  

Wykup dłuŜnych papierów wartościowych        

Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŜyczek/kredytów  24 718  36 153  -  

Kaucje do umów kredytowych  -  (1 490) -  

Spłata poŜyczek/kredytów        

Odsetki zapłacone  (3 587) (1 136) -  

   21 147  153 729  17 864  

         

         

Przepływy pieni ęŜne netto  (34 718) 16 748  22 054  
         

Środki pienięŜne na początek okresu  38 902  22 154  100  

         

Środki pieni ęŜne na koniec okresu 18 4 184  38 902  22 154  
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Wybrane dane finansowe 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
w tys. zł w tys. EUR 

2008 2007 2006 2008 2007 2006 

I. Przychody z inwestycji 11 317 3 853 3 946 3 204 1 020 1 012 

II. Koszty operacyjne -10 459 -5 272 -2 084 -2 961 -1 396 -534 

III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 858 -1 419 1 862 243 -376 478 

IV. Zysk (strata) netto za okres 1 260 -511 6 764 357 -135 1 735 

V. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,00 0,30 0 0 0 

VI. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej -56 036 -137 604 3 378 -15 865 -36 434 866 

VII. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej 21 147 153 729 17 864 5 987 40 704 4 582 

VIII. Przepływy pienięŜne netto -34 718 16 748 22 054 -9 829 4 434 5 656 

IX. Aktywa, razem 415 475 290 009 54 046 99 577 80 963 14 107 

X. Kapitał własny, razem 151 852 134 788 53 808 36 394 37 629 14 045 

XI. Zobowiązania, razem 263 623 155 221 238 63 183 43 334 62 

XII. Liczba akcji (w szt.) 246 037 454 245 735 320 114 217 660 246 037 454 245 735 320 114 217 660 

XIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,62 0,55 0,47 0,15 0,15 0,12 

 
PowyŜsze dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych - według kursu 
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień kaŜdego miesiąca 
okresu obrotowego: 
rok 2008: 3,5321 zł/EUR,  
rok 2007: 3,7768 zł/EUR,  
rok 2006: 3,8991 zł/EUR 
 
- poszczególne pozycje bilansu - według średniego kursu NBP na dany dzień bilansowy: 
4,1724 zł/EUR na dzień 31 grudnia 2008 roku,  
3,5820 zł/EUR na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz  
3,8312 zł/EUR na dzień31 grudnia 2006 roku. 
 
 
Zasady (polityki) rachunkowo ści oraz dodatkowe noty obja śniaj ące 
 
1. Informacje ogólne 
 
Grupa Kapitałowa BBI Development NFI S.A. („Grupa”) składa się z BBI Development NFI S.A. („Jednostka 
dominująca”, „Fundusz”) i jej spółek zaleŜnych (patrz Nota 2). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
(„skonsolidowane sprawozdanie finansowe”) obejmuje okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku 
oraz zawiera dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku oraz na dzień 
31 grudnia 2006 roku. 
 
Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 010956222.  
Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. 
Podstawowym przedmiotem działania Grupy jest: 
- nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, 
- nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji spółek, 
- nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w punkcie powyŜej, 
- wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, 
- rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, 
- udzielanie poŜyczek spółkom i innym podmiotom, 
- pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
- obrót wierzytelnościami, 
- zaciąganie kredytów i poŜyczek dla celów Funduszu, 
- przygotowanie terenu pod budowę, 
- wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inŜynieria lądowa i wodna, 
- wykonywanie instalacji budowlanych, 
- wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, 
- obsługa nieruchomości na własny rachunek, 



Dokument Rejestracyjny 

131 
Prospekt emisyjny trzyczęściowy BBI Development NFI S.A. 

- wynajem nieruchomości na własny rachunek, 
- obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie. 
 
Podmiotem dominującym spółki BBI Development NFI S.A. jest BB Investment Sp. z o.o.  
BB Investment Sp. z o.o. jest równieŜ podmiotem dominującym całej Grupy.  
 
2. Skład Grupy 
 
W skład Grupy wchodzi BBI Development NFI S.A. oraz następujące spółki zaleŜne:  
 

Jednostka Zakres działalności 

Procentowy udział Grupy w kapitale 

31 grudnia 2008 31 grudnia 2007 31 grudnia 2006 

     
Realty Management Sp. z 
o.o. 

budownictwo, obsługa i 
wynajem nieruchomości, 
działalność holdingów 

100,00 % 100,00 % 100% 

Realty Management Sp. z 
o.o. Projekt Developerski 3 
spółka komandytowa 

budownictwo, obsługa i 
wynajem nieruchomości 99,5027 % - - 

Realty Management Sp. z 
o.o. Projekt Developerski 4 
spółka komandytowa 

budownictwo, obsługa i 
wynajem nieruchomości 97,5854 % 97,5854 % - 

Realty Management Sp. z 
o.o. Projekt Developerski 5 
spółka komandytowo-
akcyjna 

budownictwo, obsługa i 
wynajem nieruchomości 99,8004 % 99,7783 % - 

Realty Management Sp. z 
o.o. Projekt Developerski 6 
spółka komandytowo-
akcyjna 

budownictwo, obsługa i 
wynajem nieruchomości 99,7483 % 99,7064 % - 

Realty Management Sp. z 
o.o. Projekt Developerski 8 
spółka komandytowo-
akcyjna 

budownictwo, obsługa i 
wynajem nieruchomości 100 % 100 % - 

Realty Management Sp. z 
o.o. Projekt Developerski 9 
spółka komandytowo-
akcyjna 

budownictwo, obsługa i 
wynajem nieruchomości 100 % 100 % - 

Realty Management Sp. z 
o.o. Projekt Developerski 10 
spółka komandytowo-
akcyjna 

budownictwo, obsługa i 
wynajem nieruchomości 65 % 100 % - 

Nowy Plac Unii S.A. 
budownictwo, obsługa i 
wynajem nieruchomości 20 % 20 % - 

 
Na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany 
przez Grupę w podmiotach zaleŜnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek.  
 
W dniu 3 listopada 2008 r. BBI Development NFI S.A. przystąpił w charakterze komandytariusza do spółki Projekt 
Dolna Sp. z o.o. Mieszkania Mokotowskie spółka komandytowa (obecnie: Realty Management Sp. z o.o. Projekt 
Developerski 3 spółka komandytowa) z obowiązkiem wniesienia wkładu pienięŜnego. 
 
Nowy Plac Unii S.A. został uznany za jednostkę specjalnego przeznaczenia wymagającą konsolidacji. PoniewaŜ 
opcja odkupu akcji zapewnia Grupie bieŜące korzyści i powoduje ponoszenie ryzyk związanych z udziałem na 
poziomie 100% konsolidacja została dokonana metodą pełną. 
 
Konsolidacją objęte zostało dodatkowo Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Sp. z o.o. Projekt Developerski 1 
spółka komandytowo-akcyjna (Projekt Developerski 1). Z uwagi na obsadzenie trzech z czterech członków 
zarządu komplementariusza Projekt Developerski 1 przez członków zarządu BBI Development NFI S.A., 
jednostka ta jest współkontrolowaną przez BBI Development NFI S.A. i podlega konsolidacji metodą 
proporcjonalną. 
 
3. Skład Zarz ądu jednostki dominuj ącej 
 
W skład Zarządu Funduszu na dzień 31 grudnia 2008 roku wchodzili:  
 
Piotr Litwiński – Członek Zarządu 
Paweł Nowacki – Członek Zarządu  
Radosław Świątkowski – Członek Zarządu 
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Skład Zarządu uległ w ciągu okresu sprawozdawczego zmianie:  
 
Z dniem 27 marca 2008 r. p. Michał Skorupski złoŜył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej przez niego funkcji 
Członka Zarządu Funduszu. Jednocześnie w dniu 27 marca 2008 r. Rada Nadzorcza Funduszu powołała pana 
Pawła Nowackiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 1 maja 2008 roku. 
W dniu 11 lutego 2009 r. p. Radosław Świątkowski złoŜył pisemną rezygnację z pełnionej przez niego funkcji 
Członka Zarządu Funduszu ze skutkiem na dzień 28 lutego 2009 roku. 
W dniu 11 lutego 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Funduszu, na którym został powołany na 
funkcję Prezesa Zarządu pan Michał Skotnicki. 
 
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd w dniu 8 maja 2009 roku. Niniejsze 
sprawozdanie finansowe przedstawione i sporządzone w formie zgodnej z formą, jaka zostanie przyjęta w 
kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym emitenta (tj. za 2009 rok) zostało zatwierdzone przez Zarząd 
w dniu 20 października 2009 r. 
 
5. Istotne warto ści oparte na profesjonalnym os ądzie i szacunkach 
 
5.1. Niepewno ść szacunków  
 
PoniŜej omówiono podstawowe załoŜenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące 
na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i 
zobowiązań w następnym roku finansowym.  
 
 Utrata wartości aktywów  
 
Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości inwestycji prezentowanych jako zapasy zarówno długoterminowe. 
Wyceny nieruchomości będących w posiadaniu spółek celowych zostały sporządzone w okresie od marca do 
maja 2009 przez niezaleŜnych od Grupy rzeczoznawców majątkowych dysponujących stosownymi 
uprawnieniami. Informacje o zastosowanych metodach wyceny w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości 
znajdują się w nocie nr 11. Na podstawie uzyskanych wycen nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisów 
z tytułu utraty wartości.  
 
W odniesieniu do inwestycji prezentowanych jako zapasy krótkoterminowe Grupa przeprowadziła testy 
porównujące cenę nabycia i/lub koszt wytworzenia względem moŜliwej do uzyskania ceny sprzedaŜy netto. Testy 
te zostały przeprowadzone na podstawie wycen sporządzonych przez niezaleŜnych od Grupy rzeczoznawców 
majątkowych dysponujących stosownymi uprawnieniami. Informacje o zastosowanych metodach wyceny w 
odniesieniu do poszczególnych nieruchomości znajdują się w nocie nr 11. W wyniku przeprowadzonych testów 
nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisów do poziomu moŜliwej do uzyskania ceny sprzedaŜy netto. 
 
 Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 
 
Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na załoŜeniu, Ŝe w przyszłości 
zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników 
podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, Ŝe załoŜenie to stałoby się nieuzasadnione. 
 
 Stawki amortyzacyjne 
 
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej 
uŜyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa corocznie dokonuje 
weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej uŜyteczności na podstawie bieŜących szacunków. 
 
6. Podstawa sporz ądzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o 
ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.  
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości.  
 
Na dzień sporządzenia niniejszego SF nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŜenie 
kontynuowania działalności przez Spółkę dominującą oraz Grupę. Na kontynuację działalności spółek Realty 
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Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 1 spółka komandytowo – akcyjna, Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 6 spółka komandytowo – akcyjna oraz Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 9 
spółka komandytowo – akcyjna mogą mieć wpływ wyniki ustaleń w zakresie finansowania zewnętrznego, w 
szczególności finansowania bankowego (informacja na temat kredytów krótkoterminowych została przedstawiona 
w nocie 23). Zarząd spółki dominującej nie stwierdza istnienia zagroŜenia kontynuacji działalności przez inne 
spółki naleŜące do Grupy.  
 
6.1. Oświadczenie o zgodno ści  
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania 
standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad 
rachunkowości nie ma róŜnicy między standardami MSSF, które weszły w Ŝycie, a standardami MSSF 
zatwierdzonymi przez UE. 
 
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”).  
Jednostki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi 
przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) z późniejszymi zmianami i wydanymi na 
jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera 
korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań 
finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF. 
 
6.2. Waluta pomiaru i waluta sprawozda ń finansowych  
 
Walutą pomiaru jednostki dominującej i innych spółek uwzględnionych w niniejszym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym oraz walutą sprawozdawczą niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego jest złoty polski.  
 
7. Zmiany stosowanych zasad rachunkowo ści 
 
PoniŜej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF, które Grupa 
zastosowała w bieŜącym okresie sprawozdawczym. Ich zastosowanie, oprócz kilku dodatkowych ujawnień, nie 
miało wpływu na sprawozdanie finansowe. 
 
KIMSF 11 MSSF 2 - Wydanie akcji w ramach Grupy i transakcje w nabytych akcjach własnych  
 
KIMSF 11 zawiera wskazówki czy transakcje, w których jednostka emituje instrumenty kapitałowe w ramach 
zapłaty za otrzymane przez nią towary lub usługi, bądź teŜ, gdy zapłatą są wyemitowane instrumenty kapitałowe 
jednostki tej samej grupy kapitałowej, naleŜy traktować jako rozliczane w instrumentach kapitałowych czy teŜ 
rozliczane w środkach pienięŜnych. Interpretacja określa równieŜ sposób postępowania w sytuacjach, gdy 
jednostka wykorzystuje posiadane akcje własne w celu rozliczenia zobowiązań w ramach transakcji płatności w 
formie akcji własnych. Zastosowanie tej interpretacji nie spowodowało istotnego wpływu na niniejsze 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 
Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie 
informacji – Przekwalifikowanie instrumentów finansowych 
 
Zmiany te dopuszczają reklasyfikację pewnych instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu do kategorii 
instrumentów utrzymywanych do terminu zapadalności, dostępnych do sprzedaŜy lub poŜyczek i naleŜności. 
Zgodnie z tymi zmianami dopuszczalne jest równieŜ, w pewnych okolicznościach, przeniesienie instrumentów 
dostępnych do sprzedaŜy do kategorii poŜyczki i naleŜności. Zmiany mają zastosowanie dla reklasyfikacji 
dokonanych 1 lipca 2008 roku lub później. Grupa nie dokonywała reklasyfikacji instrumentów finansowych ani z 
kategorii instrumentów przeznaczonych do obrotu ani z kategorii instrumentów dostępnych do sprzedaŜy.  
 
Interpretacja KIMSF 14 MSR 19 - Limit wyceny aktywów z tytułu programów określonych świadczeń, minimalne 
wymogi finansowania oraz ich wzajemne zaleŜności 
 
KIMSF 14 zawiera wskazówki, jak oszacować graniczną wartość nadwyŜki w programie określonych świadczeń, 
która moŜe być ujęta jako składnik aktywów zgodnie z MSR 19 Świadczenia pracownicze. Grupa nie rozpoznaje 
programu określonych świadczeń. 
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8. Nowe standardy i interpretacje, które zostały op ublikowane, a nie weszły jeszcze w Ŝycie 
 
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły 
jeszcze w Ŝycie: 
 

− MSSF 8 Segmenty operacyjne - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 
stycznia 2009 roku lub później, 

− MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (znowelizowany we wrześniu 2007) – mający 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później, 

− MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego (znowelizowany w marcu 2007) - mający zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później, 

− MSSF 3 Połączenie jednostek gospodarczych (znowelizowany w styczniu 2008) - mający zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później- do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

− MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (zmieniony w styczniu 2008) - mający 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

− MSSF 2 Płatności w formie akcji: warunki nabycia uprawnień i anulowanie (zmieniony w styczniu 2008) - 
mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później, 

− Zmiany do MSR 32 i MSR 1: Instrumenty finansowe z opcją sprzedaŜy i obowiązki powstające w 
momencie likwidacji (spółki) (zmiany wprowadzone w lutym 2008) - mające zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później, 

− Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe - mająca zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 lipca 2008 roku lub później, 

− Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w maju 2008) – mające zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później, 

− Zmiany do MSSF 1 i MSR 27 Koszt inwestycji w jednostkę zaleŜną, współkontrolowaną lub 
stowarzyszoną - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku 
lub później, 

− Interpretacja KIMSF 15 Umowy dotyczące budowy nieruchomości - mająca zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, 

− Interpretacja KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto podmiotu zagranicznego - mająca 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 października 2008 roku lub później - do 
dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE,  

− Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: Pozycje zabezpieczane kwalifikujące 
się do rachunkowości zabezpieczeń (zmiany opublikowane w lipcu 2008) - mające zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

− MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 
(znowelizowany w listopadzie 2008) - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 
1 lipca 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 
niezatwierdzony przez UE, 

− Interpretacja KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom - mająca zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, 

− Zmiany do MSR 39 i MSSF 7 – Przekwalifikowanie aktywów finansowych – Data wejścia w Ŝycie i 
przepisy przejściowe (zmiany opublikowane w listopadzie 2008) – mające zastosowanie od 1 lipca 2008 
roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

− Interpretacja KIMSF 18 Aktywa otrzymane od klientów – mająca zastosowanie od 1 lipca 2009 roku - do 
dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, 

− Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe - ujawnianie informacji - mające zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

− Wbudowane instrumenty pochodne - zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 - mające zastosowanie dla okresów 
rocznych kończących się 30 czerwca 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

− Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w kwietniu 2009 roku) – część zmian ma 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku, a część dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzone przez UE, 

− Interpretacja KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane - mająca zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2008 roku lub później – interpretacja ta została zatwierdzona przez UE 
do stosowania, jednakŜe zgodnie z regulacją UE jednostki mają obowiązek ją zastosować najpóźniej od 
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początku pierwszego okresu rocznego rozpoczynającego się po marcu 2009 roku. Interpretacja nie ma 
zastosowania w sprawozdaniu Grupy. 

 
9. Istotne zasady rachunkowo ści 
 
9.1. Zasady konsolidacji  
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe BBI Development NFI S.A. 
oraz sprawozdania finansowe jej jednostek zaleŜnych sporządzone kaŜdorazowo za okres 12 miesięcy 
zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku. Sprawozdania finansowe jednostek zaleŜnych po uwzględnieniu korekt 
doprowadzających do zgodności z MSSF sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie 
jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady 
rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji 
jakichkolwiek rozbieŜności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. 
Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z 
transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane, chyba Ŝe 
dowodzą wystąpienia utraty wartości. 
Jednostki zaleŜne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być 
konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy 
posiada ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zaleŜne, więcej niŜ połowę liczby głosów w 
danej spółce, chyba Ŝe moŜliwe jest do udowodnienia, Ŝe taka własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. 
Sprawowanie kontroli ma miejsce równieŜ wtedy, gdy Jednostka dominująca ma moŜliwość kierowania polityką 
finansową i operacyjną danej jednostki. 
Spółka rozpoznaje nabycie udziałów mniejszościowych w kapitałach własnych, jako róŜnicę pomiędzy ceną 
nabycia tych udziałów a wartością ich aktywów netto. 
 
9.2. Udział we wspólnym przedsi ęwzięciu  
 
Udział Grupy we wspólnych przedsięwzięciach jest ujmowany metodą konsolidacji proporcjonalnej, zgodnie z 
którą proporcjonalny udział w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach wspólnego przedsięwzięcia jest 
ujmowany, pozycja po pozycji, łącznie z podobnymi pozycjami w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 
Przed włączeniem danych finansowych wspólnego przedsięwzięcia do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego dokonuje się odpowiednich korekt w celu doprowadzenia tych danych do zgodności z MSSF 
stosowanymi przez Grupę. 
Ocena inwestycji w spółki współzaleŜne pod kątem utraty wartości ma miejsce, kiedy istnieją przesłanki 
wskazujące na to, Ŝe nastąpiła utrata wartości lub odpis z tytułu utraty wartości dokonany w latach poprzednich 
juŜ nie jest wymagany. 
 
9.3. Przeliczanie pozycji wyra Ŝonych w walucie obcej  
 
Transakcje wyraŜone w walutach innych niŜ polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.  
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pienięŜne wyraŜone w walutach innych niŜ polski złoty są przeliczane 
na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego 
kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia róŜnice kursowe 
ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub, w przypadkach określonych 
zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepienięŜne 
ujmowane według kosztu historycznego wyraŜonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z 
dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepienięŜne ujmowane według wartości godziwej wyraŜonej w walucie 
obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.  
 
 
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 
 

 31 grudnia 2008 31 grudnia 2007 31 grudnia 2006 

USD 2,9618 2,4350 2,9105 

EURO 4,1724 3,5820 3,8312 
 
 
9.4. Rzeczowe aktywa trwałe  
 
Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie 
oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę 
nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika 
majątku do stanu zdatnego do uŜywania. W skład kosztu wchodzi równieŜ koszt wymiany części składowych 
maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie 
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oddania środka trwałego do uŜywania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciąŜają rachunek zysków i strat 
w momencie ich poniesienia.  
 
Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej 
wartości, do których moŜna przyporządkować odrębny okres ekonomicznej uŜyteczności. Częścią składową są 
równieŜ koszty generalnych remontów.  
 
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres uŜytkowania danego składnika aktywów, 
wynoszący: 
 

Typ Okres 
  
Urządzenia biurowe oraz pozostałe środki trwałe 3-5 lat 

Środki transportu 5 lat 

Komputery 2-4 lata 

Inwestycje w obcych środkach trwałych 10 lat 

 
Wartość końcową, okres uŜytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się corocznie, i w 
razie konieczności – koryguje z efektem od początku właśnie zakończonego roku obrotowego.  
 
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych moŜe zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub 
w przypadku, gdy nie są spodziewane Ŝadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego uŜytkowania takiego 
składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu 
(obliczone jako róŜnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaŜy netto a wartością bilansową danej 
pozycji) są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.  
Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montaŜu i są wykazywane według 
cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe 
w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do uŜywania.  
 
9.5. Nieruchomo ści inwestycyjne  
 
Do nieruchomości inwestycyjnych zalicza się te nieruchomości, których właścicielem bądź wieczystym 
uŜytkownikiem jest Grupa i które słuŜą do osiągania korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich 
wartości godziwej bądź z przychodów z tytułu ich wynajmu (lub z obu tych tytułów jednocześnie). 
 
Początkowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnych następuje według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów 
transakcji. Wartość bilansowa składnika aktywów obejmuje koszt wymiany części składowej nieruchomości 
inwestycyjnej w chwili jego poniesienia, o ile spełnione są kryteria ujmowania, i nie obejmuje kosztów bieŜącego 
utrzymania tych nieruchomości.  
 
Po początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne są wykazywane według wartości godziwej. Zyski lub straty 
wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych są ujmowane w rachunku zysków i strat w 
tym okresie, w którym powstały. 
 
Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego wycofania 
danej nieruchomości inwestycyjnej z uŜytkowania, gdy nie są spodziewane Ŝadne przyszłe korzyści z jej 
sprzedaŜy. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej z bilansu są ujmowane 
w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym dokonano takiego usunięcia. 
 
Przeniesienia aktywów do nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się tylko wówczas, gdy następuje zmiana 
sposobu ich uŜytkowania potwierdzona przez zakończenie uŜytkowania składnika aktywów przez właściciela, 
zawarcie umowy leasingu operacyjnego lub zakończenie budowy/wytworzenia nieruchomości inwestycyjnej. 
JeŜeli składnik aktywów wykorzystywany przez właściciela staje się nieruchomością inwestycyjną, Grupa stosuje 
zasady opisane w części Rzeczowe aktywa trwałe aŜ do dnia zmiany sposobu uŜytkowania tej nieruchomości. W 
przypadku przeniesienia aktywów z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych, róŜnicę między wartością 
godziwą nieruchomości ustaloną na ten dzień przeniesienia a jej poprzednią wartością bilansową ujmuje się w 
rachunku zysków i strat. Gdy Grupa kończy budowę lub wytworzenie nieruchomości inwestycyjnej, róŜnicę 
między ustaloną na ten dzień wartością godziwą tej nieruchomości a jej poprzednią wartością bilansową ujmuje 
się w rachunku zysków i strat. 
W przypadku przeniesienia nieruchomości inwestycyjnej do aktywów wykorzystywanych przez właściciela lub do 
zapasów, domniemany koszt takiego składnika aktywów, który zostanie przyjęty dla celów jego ujęcia w innej 
kategorii jest równy wartości godziwej nieruchomości ustalonej na dzień zmiany jej sposobu uŜytkowania.  
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9.6. Warto ści niematerialne  
 
Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeŜeli spełniają kryteria rozpoznania dla 
kosztów prac badawczych i rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio w cenie nabycia lub 
koszcie wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek 
gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości 
niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy 
aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym 
zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są 
ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione. 
Grupa ustala, czy okres uŜytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony czy nieokreślony. Wartości 
niematerialne o ograniczonym okresie uŜytkowania są amortyzowane przez okres uŜytkowania oraz poddawane 
testom na utratę wartości kaŜdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda 
amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie uŜytkowania są weryfikowane przynajmniej na 
koniec kaŜdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie uŜytkowania lub oczekiwanym sposobie 
konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez 
zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. 
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie uŜytkowania oraz te, które nie są uŜytkowane, są corocznie 
poddawane weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na 
poziomie ośrodka wypracowującego środki pienięŜne.  
Okresy uŜytkowania są poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od początku 
właśnie zakończonego roku obrotowego.  
Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według róŜnicy pomiędzy 
wpływami ze sprzedaŜy netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane w rachunku 
zysków i strat w momencie ich usunięcia z bilansu. 
Oprogramowanie jest amortyzowane metodą liniową przez okres ekonomicznego uŜytkowania, nie 
przekraczający pięciu lat. 
 
9.6.1. Wartość firmy 
 
Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej jest początkowo ujmowana według ceny nabycia 
stanowiącej nadwyŜkę kosztów połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej w 
wartości godziwej netto moŜliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. Po 
początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie 
skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Test na utratę wartości przeprowadza się raz na rok 
lub częściej, jeśli wystąpią ku temu przesłanki. Wartość firmy nie podlega amortyzacji.  
Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do kaŜdego z ośrodków wypracowujących środki 
pienięŜne, które mogą skorzystać z synergii połączenia.  
Odpis z tytułu utraty wartości ustalany jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartości ośrodka 
wypracowującego środki pienięŜne, do którego została alokowana dana wartość firmy. W przypadku, gdy 
odzyskiwalna wartość ośrodka wypracowującego środki pienięŜne jest niŜsza niŜ wartość bilansowa, ujęty zostaje 
odpis z tytułu utraty wartości. W przypadku, gdy wartość firmy stanowi część ośrodka wypracowującego środki 
pienięŜne i dokonana zostanie sprzedaŜ części działalności w ramach tego ośrodka, przy ustalaniu zysków lub 
strat ze sprzedaŜy takiej działalności wartość firmy związana ze sprzedaną działalnością zostaje włączona do jej 
wartości bilansowej. W takich okolicznościach sprzedana wartość firmy jest ustalana na podstawie względnej 
wartości sprzedanej działalności i wartości zachowanej części ośrodka wypracowującego środki pienięŜne. 
 
9.7. Utrata warto ści niefinansowych aktywów trwałych  
 
Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, Ŝe mogła nastąpić 
utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia, Ŝe przesłanki 
takie zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła 
utrata wartości, Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub ośrodka 
wypracowującego środki pienięŜne, do którego dany składnik aktywów naleŜy.  
Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pienięŜne odpowiada wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŜy tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka wypracowującego 
środki pienięŜne, lub jego wartości uŜytkowej, zaleŜnie od tego, która z nich jest wyŜsza. Wartość odzyskiwalną 
ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba Ŝe dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów 
pienięŜnych, które w większości są niezaleŜne od tych, które są generowane przez inne aktywa lub grupy 
aktywów. Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów jest wyŜsza niŜ jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce 
utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości 
uŜytkowej prognozowane przepływy pienięŜne są dyskontowane do ich wartości bieŜącej przy zastosowaniu 
stopy dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania, która odzwierciedla bieŜące rynkowe 
oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów.  
 
Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, Ŝe odpis aktualizujący z 
tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika aktywów jest 
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zbędny, lub czy powinien zostać zmniejszony. JeŜeli takie przesłanki występują, Grupa szacuje wartość 
odzyskiwalną tego składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega 
odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od czasu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana wartości 
szacunkowych stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, 
podwyŜsza się wartość bilansową składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej. PodwyŜszona 
kwota nie moŜe przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona (po odjęciu 
umorzenia), gdyby w ubiegłych latach w ogóle nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w 
odniesieniu do tego składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika 
aktywów ujmuje się niezwłocznie jako przychód w rachunku zysków i strat. Po odwróceniu odpisu 
aktualizującego, w kolejnych okresach odpis amortyzacyjny dotyczący danego składnika jest korygowany w 
sposób, który pozwala w ciągu pozostałego okresu uŜytkowania tego składnika aktywów dokonywać 
systematycznego odpisania jego zweryfikowanej wartości bilansowej pomniejszonej o wartość końcową.  
 
9.8. Koszty finansowania zewn ętrznego  
 
Koszty finansowania zewnętrznego są kapitalizowane jako część kosztu wytworzenia zapasów. Na koszty 
finansowania zewnętrznego składają się prowizje oraz odsetki.  
 
9.9. Zapasy, zaliczki na zapasy  
 
Zapasy wyceniane są według niŜszej z dwóch wartości: ceny nabycia / kosztu wytworzenia i moŜliwej do 
uzyskania ceny sprzedaŜy netto. 
 
Koszty wytworzenia obejmują: prawo wieczystej dzierŜawy gruntów lub grunty, koszty budowy dotyczące prac 
wykonanych przez podwykonawców w związku z budowami, skapitalizowane koszty zawierające koszty 
planowania i projektu oraz pozostałe koszty dotyczące budowy. 
 
Ceną sprzedaŜy netto moŜliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaŜy dokonywana w toku zwykłej 
działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia 
sprzedaŜy do skutku.  
 
Zaliczki na zapasy obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów zapasów. 
Jako zapasy Grupa traktuje nieruchomości, które planuje sprzedać w toku zwykłej działalności.  
 
9.10. Aktywa finansowe  
 
Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:  

− Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 
− Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
− PoŜyczki udzielone i naleŜności, 
− Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy. 

 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to aktywa finansowe niebędące instrumentami 
pochodnymi, o określonych lub moŜliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, 
które Grupa zamierza i ma moŜliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu, inne niŜ: 
- wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
- wyznaczone jako dostępne do sprzedaŜy, 
- spełniające definicję poŜyczek i naleŜności.  
 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy 
uŜyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 
kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeŜeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia 
bilansowego. 
 
Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik 
spełniający jeden z poniŜszych warunków: 

a) jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako 
przeznaczone do obrotu, jeśli są: 

− nabyte głównie w celu sprzedaŜy w krótkim terminie, 
− częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których istnieje 

prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie,  
− instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem 

rachunkowości zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych, 
b) został zgodnie z MSR 39 zakwalifikowany do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.  

 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej 
uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaŜy. Zmiany 
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wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat jako przychody lub koszty 
finansowe. JeŜeli kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt moŜe 
zostać zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy. Nie dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy 
pienięŜne z kontraktu lub wydzielenie wbudowanych instrumentów pochodnych jest wyraźnie zakazane. Aktywa 
finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez 
wynik finansowy, jeŜeli poniŜsze kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniŜa 
niespójność traktowania, gdy zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym 
regulacjom; lub (ii) aktywa są częścią grupy aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o 
wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) aktywa finansowe 
zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane.  
 
PoŜyczki udzielone i naleŜności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub 
moŜliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o 
ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. PoŜyczki udzielone i naleŜności o 
terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. 
 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które 
zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaŜy lub nienaleŜące do Ŝadnej z wcześniej wymienionych trzech 
kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy są ujmowane według wartości godziwej, bez 
potrącania kosztów transakcji sprzedaŜy, z uwzględnieniem wartości rynkowej na dzień bilansowy. W przypadku 
braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku moŜliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej 
metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy wyceniane są w cenie nabycia 
skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. Dodatnią i ujemną róŜnicę pomiędzy wartością godziwą aktywów 
dostępnych do sprzedaŜy (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku albo których wartość godziwa 
moŜe być ustalona w inny wiarygodny sposób), a ich ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, 
odnosi się na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaŜy 
spowodowany utratą wartości odnosi się do rachunku zysków i strat jako koszt finansowy. 
 
Nabycie i sprzedaŜ aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie 
początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej, w przypadku 
składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniony w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty 
transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia. 
Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi 
składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaŜy instrumentu lub 
gdy wszystkie przepływy środków pienięŜnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezaleŜną 
stronę trzecią.  
 
9.11. Utrata warto ści aktywów finansowych  
 
Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów 
finansowych lub grupy aktywów finansowych. 
 
9.11.1. Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu 
 
JeŜeli istnieją obiektywne przesłanki na to, Ŝe została poniesiona strata z tytułu utraty wartości poŜyczek 
udzielonych i naleŜności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu 
utraty wartości równa się róŜnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych a wartością 
bieŜącą oszacowanych przyszłych przepływów pienięŜnych (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu 
nieściągnięcia naleŜności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej 
(tj. ustalonej przy początkowym ujęciu) efektywnej stopy procentowej. Wartość bilansową składnika aktywów 
obniŜa się bezpośrednio lub poprzez odpis aktualizujący. Kwotę straty ujmuje się w rachunku zysków i strat.  
Grupa ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych składników aktywów 
finansowych, które indywidualnie są znaczące, a takŜe przesłanki utraty wartości aktywów finansowych, które 
indywidualnie nie są znaczące. JeŜeli z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe nie istnieją obiektywne przesłanki 
utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezaleŜnie od tego, czy jest on 
znaczący, czy teŜ nie, to Grupa włącza ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce 
ryzyka kredytowego i łącznie ocenia pod kątem utraty wartości. Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod 
kątem utraty wartości i dla których ujęto odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości lub uznano, Ŝe dotychczasowy 
odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę przy łącznej ocenie grupy aktywów pod kątem utraty wartości. 
JeŜeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to moŜna w obiektywny 
sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się. 
Późniejsze odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w rachunku zysków i strat w 
zakresie, w jakim na dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie przewyŜsza jego 
zamortyzowanego kosztu. 
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9.11.2. Aktywa finansowe wykazywane według kosztu  
 
JeŜeli występują obiektywne przesłanki, Ŝe nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, 
który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyŜ jego wartości godziwej nie moŜna wiarygodnie ustalić, 
albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony poprzez dostawę takiego 
nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty wartości ustala się jako róŜnicę 
pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieŜącą oszacowanych przyszłych 
przepływów pienięŜnych zdyskontowanych przy zastosowaniu bieŜącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych 
aktywów finansowych.  
 
9.11.3. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 
 
JeŜeli występują obiektywne przesłanki, Ŝe nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnego 
do sprzedaŜy, to kwota stanowiąca róŜnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o 
wszelkie spłaty kapitału i amortyzację) i jego bieŜącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu 
utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat, zostaje wyksięgowana z kapitału 
własnego i przeniesiona do rachunku zysków i strat. Nie moŜna ujmować w rachunku zysków i strat odwrócenia 
odpisu z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaŜy. JeŜeli w 
następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłuŜnego dostępnego do sprzedaŜy wzrośnie, a wzrost ten 
moŜe być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w rachunku 
zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat.  
 
9.12. NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale Ŝności  
 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z 
uwzględnieniem odpisu na wątpliwe naleŜności. Odpis na naleŜności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie 
pełnej kwoty naleŜności przestało być prawdopodobne.  
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość naleŜności jest ustalana poprzez 
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy zastosowaniu 
stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. JeŜeli zastosowana 
została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie naleŜności w związku z upływem czasu jest 
ujmowane jako przychody finansowe. 
Pozostałe naleŜności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych 
aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. Zaliczki są prezentowane zgodnie z charakterem aktywów, do 
jakich się odnoszą – odpowiednio jako aktywa trwałe lub obrotowe. Jako aktywa niepienięŜne zaliczki nie 
podlegają dyskontowaniu. 
 
9.13. Środki pieni ęŜne i ekwiwalenty środków pieni ęŜnych  
 
Środki pienięŜne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pienięŜne w banku i w kasie oraz 
lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy. 
Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pienięŜnych 
składa się z określonych powyŜej środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone 
kredyty w rachunkach bieŜących. 
 
9.14. Oprocentowane kredyty bankowe, po Ŝyczki i papiery dłu Ŝne 
 
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne są ujmowane w 
wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki. 
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, poŜyczki i papiery dłuŜne są wyceniane według 
zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu 
zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki oraz dyskonta lub 
premie uzyskane w związku ze zobowiązaniem. 
Przychody i koszty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a takŜe w 
wyniku rozliczenia metodą efektywnej stopy procentowej. 
 
9.15. Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi ązania 
 
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują zobowiązania 
finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe pierwotnie zakwalifikowane do kategorii 
wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania finansowe są klasyfikowane jako 
przeznaczone do obrotu, jeŜeli zostały nabyte dla celów sprzedaŜy w niedalekiej przyszłości. Zobowiązania 
finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez 
wynik finansowy, jeŜeli poniŜsze kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniŜa 
niespójność traktowania, gdy zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym 
regulacjom; lub (ii) zobowiązania są częścią grupy zobowiązań finansowych, które są zarządzane i oceniane w 
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oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) zobowiązania 
finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane.  
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości 
godziwej, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji 
sprzedaŜy. Zmiany w wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane w rachunku zysków i strat jako koszty 
lub przychody finansowe.  
Inne zobowiązania finansowe, niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez 
wynik finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy uŜyciu metody efektywnej stopy 
procentowej. 
Grupa wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy 
obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowego 
instrumentu dłuŜnego przez instrument o zasadniczo róŜnych warunkach dokonywane pomiędzy tymi samymi 
podmiotami Grupa ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie nowego 
zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego 
zobowiązania finansowego Grupa ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego i ujecie nowego zobowiązania 
finansowego. Powstające z tytułu zamiany róŜnice odnośnych wartości bilansowych wykazuje się w rachunku 
zysków i strat. 
Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania z tytułu podatków oraz 
zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub środków 
trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty. 
 
9.16. Rezerwy  
 
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąŜy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz moŜna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. JeŜeli Grupa spodziewa się, Ŝe koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy 
umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy 
jest rzeczą praktycznie pewną, Ŝe zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane 
w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.  
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez 
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy zastosowaniu 
stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego 
ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. JeŜeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, 
zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe. 
 
9.17. Płatno ści w formie akcji własnych  
 
Jednostka dominująca uchwaliła program motywacyjny w formie akcji własnych. Członkowie zarządu oraz 
kluczowej kadry kierowniczej otrzymają moŜliwość obejmowania bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych 
uprawniających do objęcia akcji, w związku z czym świadczą usługi w zamian za akcje lub prawa do akcji 
(„transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych ”). 
Wartość godziwa usług świadczonych przez pracowników w zamian za przyznanie instrumentów kapitałowych 
jest ujmowana jako koszt oraz, drugostronnie, jako zwiększenie kapitału przez okres w którym spełniane są 
warunki nabycia (okres nabywania uprawnień). Wartość godziwa usług świadczonych przez pracowników jest 
określana poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych ustalonej w dniu 
przyznania instrumentów. 
Warunki nabycia uprawnień, inne niŜ warunki rynkowe, są uwzględniane poprzez korektę liczby instrumentów 
kapitałowych wykorzystanych w wycenie całej transakcji, tak, aby ostatecznie wartość kosztu świadczonych usług 
opierała się na liczbie instrumentów kapitałowych, co do których oczekuje się, iŜ zostaną do nich nabyte 
uprawnienia. 
 
9.18. Przychody  
 
Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe Grupa uzyska korzyści 
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób. 
Przychody są rozpoznawane w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub naleŜnej po pomniejszeniu o podatek od 
towarów i usług (VAT) oraz rabaty. Przy ujmowaniu przychodów obowiązują równieŜ kryteria przedstawione 
poniŜej. 
 

SprzedaŜ towarów i produktów 
 
Przychody są ujmowane, jeŜeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów 
zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób. Koszty 
poniesione w trakcie budowy są aktywowane i wykazywane jako zapasy. Gdy przychód ze sprzedaŜy zostanie 
rozpoznany odpowiadające mu koszty są prezentowane w rachunku wyników. 
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Świadczenie usług 
 
Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji. 
Procentowy stan zaawansowania realizacji usługi ustalany jest jako stosunek ilości wykonanych roboczogodzin 
do szacowanej liczby roboczogodzin niezbędnych do zrealizowania zlecenia.  
JeŜeli wyniku kontraktu nie moŜna wiarygodnie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu tego 
kontraktu są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Grupa spodziewa się odzyskać. 
 

Odsetki 
 
Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich naliczania (z uwzględnieniem metody 
efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pienięŜne przez szacowany okres 
Ŝycia instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów 
finansowych. 
 
9.19. Leasing  
 

Grupa jako leasingobiorca 
 
Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie poŜytki 
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z 
tytułu leasingu operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat 
metodą liniową przez okres trwania leasingu. 
 

Grupa jako leasingodawca 
 
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi Grupa zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie poŜytki wynikające z 
posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Początkowe koszty bezpośrednie 
poniesione w toku negocjowania umów leasingu operacyjnego dodaje się do wartości bilansowej środka 
stanowiącego przedmiot leasingu i ujmuje przez okres trwania leasingu na tej samej podstawie, co przychody z 
tytułu wynajmu. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane jako przychód w okresie, w którym staną się 
naleŜne. 
 
9.20. Podatki  
 
9.20.1. Podatek bieŜący 
 
Zobowiązania i naleŜności z tytułu bieŜącego podatku za okres bieŜący i okresy poprzednie wycenia się w 
wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów 
podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie juŜ 
obowiązywały na dzień bilansowy.  
 
9.20.2. Podatek odroczony 
 
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań 
bilansowych w stosunku do róŜnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością 
podatkową aktywów i zobowiązań, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 
 
Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich róŜnic przejściowych: 

− z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia 
wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie 
stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na 
wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz 

− w przypadku dodatnich róŜnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zaleŜnych lub 
stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy 
odwracania się róŜnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iŜ w dającej 
się przewidzieć przyszłości róŜnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. 

 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych róŜnic przejściowych, 
jak równieŜ niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na 
następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe zostanie osiągnięty dochód do 
opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. róŜnice, aktywa i straty: 

− z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych róŜnic przejściowych 
powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie 
stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik 
finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz 
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− w przypadku ujemnych róŜnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zaleŜnych lub 
stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu 
odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, 
iŜ w dającej się przewidzieć przyszłości ww. róŜnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie 
dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych róŜnic przejściowych. 

 
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na kaŜdy dzień bilansowy 
i ulega stosownemu obniŜeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania 
wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie 
na kaŜdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia w 
przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów. 
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są 
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik 
aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy 
podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień 
bilansowy. 
 
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany w kapitale 
własnym, a nie w rachunku zysków i strat. 
 
Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada moŜliwy do wyegzekwowania tytuł prawny 
do przeprowadzenia kompensat naleŜności ze zobowiązaniami z tytułu bieŜącego podatku i odroczony podatek 
dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.  
 
9.20.3. Podatek od towarów i usług 
 
Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług, 
z wyjątkiem: 

− gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest moŜliwy do 
odzyskania od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny nabycia 
składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz 

− naleŜności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług. 
 
Kwota netto podatku od towarów i usług moŜliwa do odzyskania lub naleŜna do zapłaty na rzecz organów 
podatkowych jest ujęta w bilansie jako część naleŜności lub zobowiązań.  
 
9.21. Zysk netto na akcj ę 
 
Zysk netto na akcję dla kaŜdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez 
średnią waŜoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.  
Grupa nie prezentuje rozwodnionego zysku/straty na akcję, poniewaŜ nie występują rozwadniające potencjalne 
akcje zwykłe. 
 
10. Informacje dotycz ące segmentów działalno ści 
 
10.1. Segmenty bran Ŝowe  
 
Grupa prowadzi działalność developerską w pełnym zakresie, począwszy od nabywania gruntów (lub wchodzenia 
do wspólnych przedsięwzięć z właścicielem gruntów), poprzez realizację projektu budowlanego, a skończywszy 
na komercjalizacji wytworzonej powierzchni uŜytkowej.  
 
W związku z tym w działalności Grupy moŜna wyróŜnić trzy podstawowe segmenty branŜowe: powierzchnie 
mieszkalne, powierzchnie biurowe oraz powierzchnie handlowo-usługowe. W poniŜszej tabeli podano udziały w 
aktywach poszczególnych segmentów według stanu na 31 grudnia 2008 r. oraz 31 grudnia 2007 r. 
 
 

 
Prezentacja udziału poszczególnych segmentów w skonsolidowanych aktywach,  

na 31.12.2008 r., w tys. zł 

 Powierzchnia 
mieszkalna 

Powierzchnia 
biurowa 

Powierzchnia 
handlowo - 
usługowa 

Powierzchnia 
pozostała 

Aktywa 
nieprzypisane Suma 

Aktywa 
segmentu 172 911 136 060 73 971 9 077 23 457 415 475 
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Prezentacja udziału poszczególnych segmentów w skonsolidowanych aktywach, 

na 31.12.2007 r., w tys. zł 

 Powierzchnia 
mieszkalna 

Powierzchnia 
biurowa 

Powierzchnia 
handlowo - 
usługowa 

Powierzchnia 
pozostała 

Aktywa 
nieprzypisane Suma 

Aktywa 
segmentu 61 815 82 493 58 659 18 064 68 978 290 009 

 
 

 
Prezentacja udziału poszczególnych segmentów w skonsolidowanych aktywach, 

na 31.12.2006 r., w tys. zł 

 Powierzchnia 
mieszkalna 

Powierzchnia 
biurowa 

Powierzchnia 
handlowo - 
usługowa 

Powierzchnia 
pozostała 

Aktywa 
nieprzypisane Suma 

Aktywa 
segmentu 

0 0 0 0 54 096 54 096 

 
 

 
 

Prezentacja udziału poszczególnych segmentów w skonsolidowanych przychodach, 
na 31.12.2008 r., w tys. zł 

 Powierzchnia 
mieszkalna 

Powierzchnia 
biurowa 

Powierzchnia 
handlowo - 
usługowa 

Powierzchnia 
pozostała 

Aktywa 
nieprzypisane Suma 

Aktywa 
segmentu 7 840 203 509 39 4 714 13 305 

 
W 2006 i w 2007 roku Grupa nie prezentowała przychodów w podziale na segmenty z uwagi na zbyt ogólny 
charakter tych przychodów 
 
10.2. Segmenty geograficzne  
 
Grupa prowadzi działalność na terenie Polski. 
 
11. Zapasy 
 
Zapasy 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
        
Długoterminowe 135 287 -  -  

Krótkoterminowe 229 718 212 069 -  

  365 005 212 069 -  
        
Stan na początek okresu 212 069 -  -  

Zakup 144 507 212 069 -  

w tym:       

 Warszawa ul. Puławska "Plac Unii" (Projekt Developerski 5) 24 471 103 462 -  

 Warszawa ul. Ząbkowska "Koneser" (Projekt Developerski 6) 10 108  68 605  -  

 Dziwnów "Horyzont" (Projekt Developerski 8) 29 375  18 155  -  

 Poznań Kiekrz "Marina Kiekrz" (Projekt Developerski 9) 2 151  12 287  -  

 Szczecin - Sienno "Małe Błonia" (Projekt Developerski 10) 64 890  -  -  

 Warszawa - ul. Kopernika "Rezydencja Foksal" (Projekt Developerski 1) 1 799  9 560  -  

 Warszawa - ul. Dolna "Dom na Dolnej" (Projekt Developerski 3) 11 713  -  -  

Reklasyfikacja z zaliczek na zapasy 8 429  -  -  

w tym:       

 Dziwnów "Horyzont" (Projekt Developerski 8) 1 400      

 Szczecin - Sienno "Małe Błonia" (Projekt Developerski 10) 7 029  -  -  

SprzedaŜ -  -  -  

        

Stan na koniec okresu 365 005  212 069  -  
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Na dzień 31 grudnia 2008 roku ani na dzień 31 grudnia 2007 roku nie było zapasów wycenianych w cenie sprzedaŜy 
netto. 
 
Warszawa ul. Puławska "Plac Unii" (dawny Supersam)  

Jako zapasy ujęto wydatki w Projekcie Developerskim 5 na przejęcie praw i obowiązków z umowy o wspólnym 
przedsięwzięciu zawartej przez BB Investment Sp. z o.o. oraz Juvenes Sp. z o.o. ze Spółdzielnią SpoŜywców 
Supersam (38.080 tys. PLN), a takŜe wydatki spółki Nowy Plac Unii S.A. z umowy cesji praw i obowiązków 
wynikających z umowy o wspólnym przedsięwzięciu (70.273 tys. PLN). Dodatkowo w ramach realizacji postanowień 
umowy o wspólnym przedsięwzięciu spółka celowa udzieliła poŜyczek Spółdzielni SpoŜywców Supersam oraz 
przejęła na drodze cesji wierzytelności z tytułu poŜyczek udzielonych Spółdzielni Supersam przez BB Investment na 
łączną kwotę 19.464 tys. PLN; z powodu ich umarzania wartość poŜyczek jest kapitalizowana. Na zapasach 
kapitalizowane są równieŜ koszty obligacji wyemitowanych przez BBI Development NFI S.A. przypisane RM PD5: 
116 tys. PLN.  

Z uwagi na wielkość i atrakcyjność projektu, strategia Zarządu Grupy obejmuje pozyskanie współinwestora, 
mogącego zaangaŜować się kapitałowo w przedsięwzięcie i jego wspólne ukończenie. W powyŜszej sprawie 
prowadzone są rozmowy z kilkoma alternatywnymi podmiotami. Długoterminowa strategia zakłada wybudowanie 
budynku wielofunkcyjnego oraz w dalszej fazie sprzedaŜ gotowego projektu. W zaleŜności od zmieniającej się 
sytuacji rynkowej Grupa nie wyklucza równieŜ sprzedaŜy projektu w trakcie jego realizacji jeśli takie rozwiązanie 
zostanie ocenione jako korzystniejsze dla Grupy i zapewniające zakładaną rentowność. Przyjęte rozwiązanie moŜe 
skutkować przyszłą zmianą sposobu prezentacji tego składnika aktywów. 

Na zlecenie Grupy niezaleŜny rzeczoznawca majątkowy dokonał wyceny nieruchomości metodą pozostałościową. 
Na podstawie tej wyceny nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisów do wartości netto moŜliwej do 
uzyskania. 

Warszawa ul. Ząbkowska "Koneser"  

W dniu 04.05.2007 r. BBI Development NFI S.A. (Kupujący) podpisała z Przedsiębiorstwem Państwowym 
Warszawska Wytwórnia Wódek Koneser (Sprzedający) Umowę sprzedaŜy nieruchomości dotyczącą prawa 
wieczystego uŜytkowania 3 działek o łącznej powierzchni 47.998 m2 połoŜonych w Warszawie: przy ul. Ząbkowskiej 
(o powierzchni 34.650 m2), przy ul. Białostockiej (o powierzchni 6.635 m2) i przy ul. Markowskiej (o łącznej 
powierzchni 6.713 m2). Cena sprzedaŜy Nieruchomości wyniosła 60.500 tys. PLN. W dniu 4.10.2007 r. podpisał 
umowę sprzedaŜy wymienionych powyŜej nieruchomości na rzecz spółki RM PD6 - podmiotu celowego powołanego 
dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Cena sprzedaŜy wyniosła 62.000 tys. PLN. RM PD6 sfinansowała 
cenę nabycia nieruchomości częściowo ze środków własnych (30.000 tys. PLN), a częściowo z kredytu bankowego 
zaciągniętego w banku BPH (obecnie PEKAO SA) na łączną kwotę 33.000 tys. PLN, powiększoną o transzę na 
odsetki. Zabezpieczeniem wspomnianego kredytu jest hipoteka kaucyjna na przedmiotowej nieruchomości do 
wysokości 71.680 tys. PLN.  

Dodatkowe koszty zakupu nieruchomości poniesione przez BBI Development (PCC, opłaty sądowe, taksy 
notarialne, usługi prawne, wyceny) wyniosły 1.400 tys. PLN. Na zapasach kapitalizowane są równieŜ wydatki 
związane z inwestycją ponoszone przez RM PD6: 11.469 tys. PLN oraz koszty obligacji wyemitowanych przez BBI 
Development NFI S.A. przypisane do RM PD6: 5.344 tys. PLN. 

Strategia Grupy w odniesieniu do projektu developerskiego Konesera obejmuje stopniową realizację 
poszczególnych etapów przedsięwzięcia, w ramach którego zostanie wytworzona powierzchnia komercyjna, 
biurowa, mieszkaniowa i dla placówek kultury. Przedmiotowy projekt szczególnie dobrze poddaje się podziałowi na 
odrębne funkcjonalne podetapy, co ułatwia jego sukcesywną realizację i uzaleŜnienie harmonogramu od pozyskania 
przednajmu na poszczególne rodzaje powierzchni. Zarząd Grupy nie wyklucza pozyskania współinwestora do części 
lub całości przedsięwzięcia, jak równieŜ wydzielonego etapu / etapów przed ich zakończeniem, jeśli takie 
rozwiązanie zostanie ocenione jako korzystniejsze dla Grupy i zapewniające zakładaną rentowność. Przyjęte 
rozwiązanie moŜe skutkować przyszłą zmianą sposobu prezentacji tego składnika aktywów. 

Na zlecenie Grupy niezaleŜny rzeczoznawca majątkowy dokonał wyceny nieruchomości metodą pozostałościową. 
Na podstawie tej wyceny nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisów do wartości netto moŜliwej do 
uzyskania. 

Dziwnów, ul. Kaprala Koniecznego ("Horyzont ")  

W dniu 28.05.2007 r. BBI Development NFI S.A. (Kupujący) oraz Koncepta Sp. z o.o. (Sprzedający) zawarły 
przedwstępną umowę sprzedaŜy dotyczącą nieruchomości połoŜonej w Dziwnowie (woj. zachodniopomorskie). 
Umowa dotyczyła prawa uŜytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 0,7052 ha, zabudowanej budynkami 
stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, posiadającej bezpośredni dostęp do morza. Przyrzeczona 
umowa sprzedaŜy została zawarta 31.07.2007 r. po spełnieniu przez sprzedającego warunków związanych m.in. z 
nabyciem nieruchomości w stanie wolnym od jakichkolwiek cięŜarów, obciąŜeń i hipotek, uzyskaniem ostatecznej i 
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prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy pozwalającej na wybudowanie na przedmiotowej nieruchomości 
budynku wielofunkcyjnego, a takŜe uzyskaniem pozytywnych wyników badania warunków gruntowych. Łączna cena 
sprzedaŜy nieruchomości wyniosła 17.000 tys. PLN.  

W dniu 4 października 2007 r. Fundusz, działając jako sprzedający, podpisał umowę sprzedaŜy wymienionej 
powyŜej nieruchomości na rzecz powołanej dla realizacji powyŜszego projektu spółki celowej Realty Management 
Sp. z o.o. Projekt Developerski 8 spółka komandytowo-akcyjna (RM PD8). Cena sprzedaŜy wyniosła 17.500 tys. 
PLN. RM PD8 sfinansowała cenę nabycia nieruchomości częściowo ze środków własnych (5.500 tys. PLN) a 
pozostałej części (12.000 tys. PLN) z kredytu bankowego zaciągniętego w banku BZ WBK na łączną kwotę 12.675 
tys. PLN. Zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu są hipoteki na przedmiotowej nieruchomości: hipoteka zwykła na 
kwotę 12.675 tys. PLN oraz hipoteka kaucyjna do wysokości 1.800 tys. PLN.  

W dniu 30.01.2008 r. Realty Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 8 spółka komandytowo-akcyjna (RM PD8) 
(Kupujący) zawarł z osobami fizycznymi przedwstępną umowę sprzedaŜy nieruchomości. Przedmiotem umowy jest 
prawo wieczystego uŜytkowania gruntów połoŜonych w Dziwnowie stanowiących 3 sąsiadujące działki gruntu o 
łącznej powierzchni 14.091 m2, zabudowanych budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. 
Działki te są połoŜone w sąsiedztwie z działką, która została nabyta przez Grupę w roku 2007. Łączna cena 
sprzedaŜy nieruchomości wynosi 28.000 tys. PLN. Przyrzeczone umowy sprzedaŜy nieruchomości zostały zawarte 
w dniu 26.07.2008 r.  

Dodatkowe koszty zakupu poniesione przez BBI Development NFI S.A. (PCC, taksy notarialne, doradztwo prawne, 
opracowanie dokumentacji) wyniosły 389 tys. PLN; ponadto za zapasach kapitalizowane są wydatki związane z 
inwestycją ponoszone przez RM PD8 (koszty prawne, wyceny, odsetki od kredytu, prowizje bankowe): 3.355 tys. 
PLN oraz koszty obligacji przypisane RM PD8: 186 tys. PLN. 

Z uwagi na ocenę bieŜącej sytuacji rynkowej w odniesieniu do powyŜszego projektu, Grupa prezentuje poniesione 
nakłady jako zapasy długoterminowe.  

Na zlecenie Grupy niezaleŜny rzeczoznawca majątkowy dokonał wyceny nieruchomości metodą porównawczą z 
zastosowaniem skorygowanej ceny średniej. Na podstawie tej wyceny nie stwierdzono konieczności dokonywania 
odpisów do wartości netto moŜliwej do uzyskania. 

Poznań - Kiekrz ("Marina Kiekrz") . 

W dniu 29.06.2007 r. Fundusz (Kupujący) zawarł z osobą fizyczną umowę sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w 
Poznaniu. Umowa dotyczyła prawa własności zabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni 11.736 m2 
połoŜonych nad Jeziorem Kierskim, posiadających bezpośredni dostęp do akwenu wodnego. Łączna cena 
sprzedaŜy wyniosła 11.000 tys. PLN. Dla nieruchomości będącej przedmiotem umowy wydana została ostateczna i 
prawomocna decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu wielofunkcyjnego z 
apartamentami, powierzchnią rekreacyjną i gastronomią.  

W dniu 28 września 2007 r., Fundusz, działając jako sprzedający, podpisał umowę sprzedaŜy wymienionej powyŜej 
nieruchomości na rzecz powołanej w celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia spółki celowej Realty 
Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 9 spółka komandytowo-akcyjna (RM PD9). Cena sprzedaŜy wyniosła 
12.250 tys. PLN. RM PD9 sfinansowała cenę nabycia nieruchomości częściowo ze środków własnych a w z kredytu 
bankowego zaciągniętego w banku BZ WBK na łączną kwotę 8.400 tys. PLN. Zabezpieczeniem zaciągniętego 
kredytu są hipoteki na przedmiotowej nieruchomości: hipoteka zwykła na kwotę 8.400 tys. PLN oraz hipoteka 
kaucyjna do wysokości 1.200 tys. PLN. 

Dodatkowe koszty zakupu poniesione przez BBI Development NFI S.A. (PCC, taksy notarialne, doradztwo prawne, 
prowizja za pośrednictwo) wyniosły 880 tys. PLN; ponadto na zapasach kapitalizowane są wydatki związane z 
inwestycją ponoszone przez RM PD9 (koszty prawne, wyceny, prowizje bankowe, odsetki od kredytu) - 2.558 tys. 
PLN. 

Z uwagi na ocenę bieŜącej sytuacji rynkowej w odniesieniu do powyŜszego projektu, Grupa prezentuje poniesione 
nakłady jako zapasy długoterminowe.  

Szczecin - Sienno ("Małe Błonia")  

W dniu 25.07.2007 r. BBI Development NFI S.A. (Kupujący) oraz Amber Sp. z o.o. (Sprzedający) zawarły 
przedwstępną umowę sprzedaŜy dotyczącą nieruchomości połoŜonej w Szczecinie. Przedmiotem umowy było 
prawo własności nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 15,6260 ha składającej się z: działek gruntu 
stanowiących uŜytki rolne (11,5314 ha), działki (2,6859 ha) zabudowanej dworem wraz z budynkami 
towarzyszącymi (zabytek wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków) oraz działki o powierzchni 1,4087 ha 
przeznaczonej do sprzedaŜy w udziale 3/4 części. Łączna cena sprzedaŜy nieruchomości wyniosła 64.500 tys. PLN, 
z czego kupujący tytułem zaliczki wpłacił kwotę 6.450 tys. PLN. 

W dniu 20.12.2007 r. BBI Development NFI S.A. zawarł ze spółką celową Realty Management Sp. z o.o. Projekt 
Developerski 10 spółka komandytowo-akcyjna (RM PD10) umowę cesji wierzytelności i przystąpienia do długu. Na 
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mocy tej umowy Fundusz przeniósł w drodze cesji, za cenę 8.250 tys. PLN, całość przysługujących mu 
wierzytelności i ciąŜących na nim obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaŜy na rzecz RM PD 10. 
Warunek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego został spełniony w ustalonym terminie, w związku z 
czym w dniu 26 maja 2008 r. została zawarta umowa warunkowa sprzedaŜy. W dniu 5 czerwca 2008 r. RM PD 10 
oraz Amber Sp. z o.o. w wykonaniu wcześniejszych umów podpisały Umowę Przeniesienia Własności 
Nieruchomości i Umowę SprzedaŜy. Dodatkowe koszty zakupu poniesione przez BBI Development (usługi 
doradcze, notarialne, prawne, PCC) wyniosły 486 tys. PLN. Na zapasach kapitalizowane są równieŜ wydatki 
związane z inwestycją ponoszone przez RM PD10: 6.933 tys. PLN. 

Strategia Grupy w odniesieniu do powyŜszego projektu obejmuje jego stopniową realizację w harmonogramie 
dostosowanym do bieŜącej sytuacji rynku i jego chłonności. Przedmiotowy projekt w naturalny sposób jest 
dostosowany do realizacji wieloetapowej. 

Z uwagi na bieŜącą ocenę terminów realizacji poszczególnych etapów, Grupa prezentuje poniesione nakłady jako 
zapasy długoterminowe. 

Na zlecenie Grupy niezaleŜny rzeczoznawca majątkowy dokonał wyceny nieruchomości metodą porównawczą z 
zastosowaniem skorygowanej ceny średniej. Na podstawie tej wyceny nie stwierdzono konieczności dokonywania 
odpisów do wartości netto moŜliwej do uzyskania. 

Warszawa ul. Kopernika "Rezydencja Foksal"  

W dniu 23 października 2007 r. Fundusz wraz z pozostałymi akcjonariuszami zawiązał spółkę Mazowieckie 
Towarzystwo Powiernicze Sp. z o.o. Projekt Developerski 1 Spółka Komandytowo – Akcyjna (MTP PD1), obejmując 
w nowo powstałej spółce 37,8% kapitału. Spółka została utworzona w wyłącznym celu realizacji przedsięwzięcia 
developerskiego na nieruchomości byłego kina "Skarpa" przy ulicy Kopernika w Warszawie ("Rezydencja Foksal"). 

W dniu 27 grudnia 2007 r., MTP PD1 nabyła od Mazowieckiego Towarzystwa Powierniczego Sp. z o.o. (MTP) 
wspomnianą wyŜej nieruchomość, składającą się z działki gruntu o powierzchni 3318 m2 oraz prawa własności 
posadowionego na tej działce, przeznaczonego do rozbiórki budynku kina „Skarpa”. Cena nabycia wyniosła 25.400 
tys. PLN. Spółka MTP PD1 sfinansowała nabycie w kwocie 5.200 tys. PLN ze środków własnych, a w pozostałej 
kwocie 20.200 tys. PLN z kredytu zaciągniętego w banku Raiffeisen Bank Polska SA. Zabezpieczeniem 
wspomnianego kredytu jest hipoteka kaucyjna na przedmiotowej nieruchomości do kwoty 40.000 tys. PLN. 

Łączne nakłady na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 30.052 tys. PLN, z czego BBI Development w sprawozdaniu 
skonsolidowanym prezentuje proporcjonalnie 11.360 tys. PLN. 

Strategia Grupy w odniesieniu do powyŜszego projektu obejmuje jego realizację w najbliŜszej perspektywie. 

Na zlecenie Grupy niezaleŜny rzeczoznawca majątkowy dokonał wyceny nieruchomości metodą pozostałościową. 
Na podstawie tej wyceny nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisów do wartości netto moŜliwej do 
uzyskania. 

Warszawa ul. Dolna ("Dom na Dolnej")  

W dniu 3 listopada 2008 r. Fundusz przystąpił w charakterze komandytariusza do spółki Projekt Dolna Sp. z o.o. 
Mieszkania Mokotowskie Spółka komandytowa działającej obecnie pod firmą Realty Management Sp. z o.o. Projekt 
Developerski 3 Spółka komandytowa (RM PD3). Spółka ta została utworzona w celu realizacji przedsięwzięcia 
developerskiego przy ulicy Dolnej w Warszawie. 

W celu refinansowania kosztów nabycia nieruchomości oraz finansowania kosztów projektu developerskiego w dniu 
22.10.2008 r. Spółka zawarła umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska SA na łączną kwotę 31.500 tys. PLN. 
Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na przedmiotowej nieruchomości do kwoty 47.250 tys. PLN. 

Łączne nakłady na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 11.713 tys. PLN.  

Strategia Grupy w odniesieniu do powyŜszego projektu obejmuje jego realizację w najbliŜszej perspektywie. 

Na zlecenie Grupy niezaleŜny rzeczoznawca majątkowy dokonał wyceny nieruchomości metodą pozostałościową z 
uwzględnieniem poniesionych do dnia wykonania wyceny nakładów inwestycyjnych i pozostałych kosztów budowy. 
Na podstawie tej wyceny nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisów do wartości netto moŜliwej do 
uzyskania. 

Zarząd Funduszu, biorąc pod uwagę fluktuacje bieŜącej sytuacji rynkowej oraz aktualne moŜliwości w zakresie 
pozyskiwania finansowania przedsięwzięć developerskich dokonuje stałej analizy portfela inwestycyjnego oraz na 
bieŜąco aktualizuje harmonogramy realizacji poszczególnych projektów w kontekście potencjalnej reklasyfikacji 
części zapasów z krótkoterminowych na długoterminowe lub odwrotnie. 

PoniŜsza tabela przedstawia kwoty kosztów finansowania zewnętrznego aktywowanych na zapasach: 
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  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Warszawa ul. Puławska "Plac Unii" (Projekt Developerski 5) -    -  

Warszawa ul. Ząbkowska "Koneser" (Projekt Developerski 6) 1 964 324 -  

Dziwnów "Horyzont" (Projekt Developerski 8) 1 701 113 -  

Poznań Kiekrz "Marina Kiekrz" (Projekt Developerski 9) 784 207 -  

Szczecin Sienno "Małe Błonia" (Projekt Developerski 10) 1 288 -  -  

Warszawa ul. Kopernika "Rezydencja Foksal" (Projekt Developerski 1) 744 55  -  

Warszawa ul. Dolna "Dom na Dolnej" (Projekt Developerski 3) -  -  -  

RAZEM  6 481  699  -  
 
12. Zaliczki na zapasy 
 
Zaliczki na zapasy 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
        
Stan na początek okresu 8 962  722  -  

Zakup 2 469  8 240  722  

w tym:       

 Warszawa - Mokotów (Projekt Developerski 4) 1 005  957  722  

 Dziwnów "Horyzont" (Projekt Developerski 8) 1 400  -  -  

 Szczecin - Sienno (Projekt Developerski 10) -  7 029  -  

 Inne nieruchomości 64  254  -  

Reklasyfikacja na zapasy (8 429) -  -  

w tym:       

 Dziwnów "Horyzont" (Projekt Developerski 8) (1 400)     

 Szczecin - Sienno "Małe Błonia" (Projekt Developerski 10) (7 029) -  -  

SprzedaŜ -  -  -  

        

Stan na koniec okresu 3 002  8 962  722  
 
Na zaliczki na zapasy składają się wpłacone zaliczki powiększone o koszty transakcji, które dotyczą 
nieruchomości w Warszawie w dzielnicy Mokotów (2.684 tys. PLN). Zaliczki na zapasy obejmują równieŜ koszty 
dotyczące innych nieruchomości w Warszawie (318 tys. PLN), które na 31.12.2007 prezentowane były jako 
zapasy (254 tys. PLN). Szczegóły dotyczące tych umów zostały zaprezentowane w nocie 42. 
 
13. Rzeczowe aktywa trwałe 
 

  Urządzenia i 
maszyny  

Środki 
transportu  Pozostałe  Razem 

Okres 12 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 grudnia 
2008         

          

Wartość brutto na 01.01.2008 251  383  412  1 046  

Nabycia 31  -  123  154  

SprzedaŜ (22) -  -  (22) 

Wartość brutto na dzień 31.12.2008 260  383  535  1 178  

          

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na 01.01.2008 (173) (33) (171) (377) 

Amortyzacja za okres (70) (77) (64) (211) 

SprzedaŜ 22  -  -  22  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na 31.12.2008 (221) (110) (235) (566) 

          

Warto ść netto na 01.01.2008 78  350  241  669  
Warto ść netto na 31.12.2008 39  273  300  612  

 
 

  Urządzenia i 
maszyny  

Środki 
transportu  Pozostałe  Razem 

Okres 12 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 grudnia 
2007         
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Wartość brutto na 01.01.2007 192  332  331  855  

Nabycia 62  232  85  379  

SprzedaŜ (3) (181) (4) (188) 

Wartość brutto na dzień 31.12.2007 251  383  412  1 046  

          

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na 01.01.2007 (115) (4) (116) (235) 

Amortyzacja za okres (60) (48) (56) (164) 

SprzedaŜ 2  19  1  22  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na 31.12.2007 (173) (33) (171) (377) 

          

Warto ść netto na 01.01.2007 77  328  215  620  
Warto ść netto na 31.12.2007 78  350  241  669  

 
 

  Urządzenia i 
maszyny  

Środki 
transportu  Pozostałe  Razem 

Okres 12 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 grudnia 
2006         

          

Wartość brutto na 01.01.2006 141  153  178  472  

Nabycia 51  332  153  536  

SprzedaŜ -  (153) -  (153) 

Wartość brutto na dzień 31.12.2006 192  332  331  855  

          

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na 01.01.2006 (93) (11) (97) (201) 

Amortyzacja za okres (22) (11) (19) (52) 

SprzedaŜ -  18  -  18  

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na 31.12.2006 (115) (4) (116) (235) 

          

Warto ść netto na 01.01.2006 48  142  81  271  
Warto ść netto na 31.12.2006 77  328  215  620  

 
14. Warto ści niematerialne i prawne 
 

  
Oprogramowanie 

komputerowe  Pozostałe  Razem 

Okres 12 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 grudnia 2008       

        

Wartość brutto na 01.01.2008 59  24  83  

Nabycia 42  -  42  

Wartość brutto na dzień 31.12.2008 101  24  125  

        

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na 01.01.2008 (51) (17) (68) 

Amortyzacja za okres (24) -  (24) 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na 31.12.2008 (75) (17) (92) 

        

Warto ść netto na 01.01.2008 8  7  15  
Warto ść netto na 31.12.2008 26  7  33  

 
 

  
Oprogramowanie 

komputerowe  
Pozostałe  Razem 

Okres 12 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 grudnia 2007       

        

Wartość brutto na 01.01.2007 52  23  75  

Nabycia 7  1  8  

Wartość brutto na dzień 31.12.2007 59  24  83  

        

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na 01.01.2007 (40) (6) (46) 

Amortyzacja za okres (11) (11) (22) 
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Amortyzacja i odpisy aktualizujące na 31.12.2007 (51) (17) (68) 

        

Warto ść netto na 01.01.2007 12  17  29  
Warto ść netto na 31.12.2007 8  7  15  

 
 

  
Oprogramowanie 

komputerowe  
Pozostałe  Razem 

Okres 12 miesi ęcy zako ńczony dnia 31 grudnia 2006       

        

Wartość brutto na 01.01.2006 39  3  42  

Nabycia 13  20  33  

Wartość brutto na dzień 31.12.2006 52  23  75  

        

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na 01.01.2006 (37) (3) (40) 

Amortyzacja za okres (3) (3) (6) 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na 31.12.2006 (40) (6) (46) 

        

Warto ść netto na 01.01.2006 2  -  2  

Warto ść netto na 31.12.2006 12  17  29  

 
 
15. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku d ochodowego 
 
Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

 - przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy 753  779  713  

 - przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy 261  845  699  

  1 014  1 624  1 412  

    
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego:       

 - przypadające do uregulowania w ciągu 12 miesięcy 901  841  4  
 - przypadające do uregulowania po upływie 12 
miesięcy -  -  533  

  901  841  537  
        
Aktywa netto z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  113  783  875  

 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

  Straty 
podatkowe  

Rozliczenia 
międzyokreso

we 

Odsetki 
naliczone  Pozostałe  Razem 

Okres od 1.1.2006 do 31.12.2006           

Stan na 1.1.2006 871  6  -  18  895  
ObciąŜenie/(uznanie) wyniku 
finansowego 527  7  -  (17) 517  

Stan na 31.12.2006 1 398  13  -  1  1 412  
            

Okres od 1.1.2007 do 31.12.2007           

Stan na 1.1.2007 1 398  13  -  1  1 412  
ObciąŜenie/(uznanie) wyniku 
finansowego (47) 88  169  2  212  

Stan na 31.12.2007 1 351  101  169  3  1 624  

      
Okres od 1.1.2008 do 31.12.2008           

Stan na 1.1.2008 1 351  101  169  3  1 624  
ObciąŜenie/(uznanie) wyniku 
finansowego (577) (79) 47  (1) (610) 

Stan na 31.12.2008 774  22  216  2  1 014  
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Grupa rozpoznaje aktywa z tytułu podatku odroczonego wynikające z nierozliczonych strat podatkowych 
poniewaŜ prawdopodobne jest Ŝe obecne projekty pozwolą na ich zrealizowanie w przyszłości. W szczególności 
realizacja aktywa nastąpi w momencie uzyskania przychodu z udzielonych poŜyczek. Grupa nie aktywuje strat 
spółek w przypadku braku pewności co do ich realizacji. 
 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

  Odsetki  Przeszacowan
ie aktywów  

Wycena 
inwestycji  Pozostałe  Razem 

            

Okres od 1.1.2006 do 31.12.2006           

Stan na 1.1.2006 117  -  34  3  154  
ObciąŜenie/(uznanie) wyniku 
finansowego 

(25) 441  (34) 1  383  

Stan na 31.12.2006 92  441  -  4  537  

      
Okres od 1.1.2007 do 31.12.2007           

Stan na 1.1.2007 92  441  4  4  541  
ObciąŜenie/(uznanie) wyniku 
finansowego 

(81) 389  (4) (4) 300  

Stan na 31.12.2007 11  830  -  -  841  

      
Okres od 1.1.2008 do 31.12.2008           

Stan na 1.1.2008 11  830  -  -  841  
ObciąŜenie/(uznanie) wyniku 
finansowego 109  (50) 1  1  61  

Stan na 31.12.2008 120  780  1  1  902  

 
16. NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

        
Długoterminowe 6 919  6 095  -  

Krótkoterminowe 21 694  6 360  5 903  

  28 613  12 455  5 903  
 
  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
NaleŜności handlowe 212  75  6  

Pozostałe naleŜności:       

 wadium -  -  5 757  

 z tytułu sprzedanych wierzytelności 541  541  541  

 z tytułu spłaconych zobowiązań Konesera -  313    

 sprzedane akcje 6 791  6 095    

 kaucje 196  337  240  

 inne 147  2 097  50  

Odpisy aktualizujące (541) (691) (691) 

NaleŜności handlowe i pozostałe netto 7 346  8 767  5 903  

NaleŜności z tytułu podatków 21 267  3 688  -  

  28 613  12 455  5 903  

 
NaleŜności długoterminowe tworzą naleŜności RM PD5 od Spółdzielni Supersam z tytułu sprzedaŜy akcji spółki 
Nowy Plac Unii (8.000 tys. PLN) wykazane w wysokości bieŜącej naleŜności: 6.791 tys. PLN oraz wniesione 
kaucje w kwocie 128 tys. PLN. 
 
Na naleŜności podatkowe składają się naleŜności z tytułu podatku VAT; zwrot podatku następuje w terminie 60 
dni. 
 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj 7- i 14-dniowe terminy płatności. 
 
Na dzień 31.12.2008 r. naleŜności w kwocie 541 tys. PLN zostały uznane za nieściągalne i w związku z tym 
objęte odpisem. Zmiany odpisu aktualizującego naleŜności były następujące: 
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Zmiana stanu odpisów aktualizuj ących 31.12.2008  31.12.2007 31.12.2006 
        

Stan na początek okresu 691  691  740  

zwiększenia (z tytułu)       

utworzenie -  -  -  

zmniejszenia (z tytułu)       

rozwiązanie (150) -  (49) 
Stan odpisów aktualizuj ących na koniec okresu, 
razem 541  691  691  

 
PoniŜej przedstawiono analizę naleŜności z tytułu dostaw i usług, które na dzień 31 grudnia 2008 r. oraz 31 
grudnia 2007 r. były przeterminowane, ale nie objęto ich odpisem aktualizacyjnym. 
 

  razem nieprzeterminowane  przeterminowane  przeterminowane  

      < 30 dni > 30 dni 

naleŜności na 31.12.2008 212    24  188  

naleŜności na 31.12.2007 75  8  4  63  

naleŜności na 31.12.2006 6    3  3  

 
17. Aktywa finansowe 
 
Aktywa finansowe  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
        
Długoterminowe       
Pozostałe aktywa finansowe       
 naleŜności z tytułu kupionych wierzytelności 9 627  -  -  

PoŜyczki udzielone i naleŜności       

 naleŜności z tytułu poŜyczek 1 499  -  -  

Krótkoterminowe       
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy 

      

 akcje notowane Pepees -  -  4 340  

Pozostałe aktywa finansowe       

 pozostałe inwestycje -  -  85  

 naleŜności z tytułu kupionych wierzytelności -  15 027  18 606  

 środki pienięŜne na rachunkach zastrzeŜonych -  759  -  

PoŜyczki udzielone i naleŜności       

 naleŜności z tytułu poŜyczek 2 611  240  660  
  13 737  16 026  23 691  

 
Wymienione w niniejszej nocie wierzytelności zostały zakupione od BB Investment Sp. z o.o. w wyniku zawarcia 
w dniu 16.12.2005 r. umowy sprzedaŜy wierzytelności oraz cesji praw i obowiązków z umów poŜyczek zawartych 
przez BB Investment z Serenus Sp. z o.o., Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Sp. z o.o. oraz Projekt Dolna 
Sp. z o.o. Mieszkania Mokotowskie Spółka Komandytowa.  
 
PoŜyczka udzielona Mazowieckiemu Towarzystwu Powierniczemu została spłacona w całości wraz z odsetkami 
w dniu 31.12.2007 r.  
 
PoŜyczka udzielona Projekt Dolna Sp. z o.o. Mieszkania Mokotowskie Spółka Komandytowa na dzień 31.12.2008 
r. podlega konsolidacji w związku z objęciem udziałów w tej spółce (obecnie: Realty Management Sp. z o.o. 
Projekt Developerski 3 spółka komandytowa) przez BBI Development NFI S.A.  
 
Spodziewana data spłaty poŜyczek udzielonych Serenusowi nastąpi po 2009 roku. 
 
Wierzytelności wyceniane są metodą zamortyzowanego kosztu. Efektywne oprocentowanie wynosi 18,94 %. 
RóŜnica z wyceny (2.734 tys. PLN) została odniesiona na rachunek zysków i strat (nota 28 - niezrealizowane 
zyski z wyceny). Oprocentowanie nominalne wynosi 39%. 
 
Na saldo naleŜności z tytułu poŜyczek składają się kwoty udzielonych poŜyczek (3.890 tys. PLN) oraz naliczone 
odsetki (221 tys. PLN). PoŜyczki udzielone zostały na warunkach rynkowych spółkom Juvenes i Serenus; ich 
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termin spłaty przypada na rok 2009. Efektywne oprocentowanie wynosi od 15,51 do 15,61%; oprocentowanie 
nominalne wynosi 15%. 
 
18. Środki pieni ęŜne i inne aktywa pieni ęŜne 
 
Środki pieni ęŜne i inne aktywa 
pieni ęŜne 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

        

Środki pienięŜne w kasie 36  9  -  
Środki pienięŜne na rachunkach 
bieŜących 258  31 623  7 154  

Krótkoterminowe depozyty bankowe 3 890  7 270  15 000  

Razem 4 184  38 902  22 154  
 
Środki pienięŜne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zaleŜy od 
stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na róŜne okresy 
w zaleŜności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pienięŜne i są oprocentowane według ustalonych 
dla nich stóp procentowych. Wartość godziwa środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2008 
roku wynosi 4.254 tys. PLN (31 grudnia 2007 roku: 38.902 tys. PLN). 
 
19. Rozliczenia mi ędzyokresowe 
 
Rozliczenia mi ędzyokresowe 31.12.2008  31.12.2007 31.12.2006 

        

Ubezpieczenia 13  24  17  

Prenumeraty 6  5  6  
VAT do rozliczenia w następnych 
okresach  

141  97  25  

Inne 16  2  4  

  176  128  52  
 
20. Kapitał podstawowy 
 

Kapitał podstawowy 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

        

22.843.532 akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda 2 284  2 284  2284 

91.374.128 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 
kaŜda 

9 138  9 138  9138 

114.217.660 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 
kaŜda 11 422  11 422    

17.300.000 akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł 
kaŜda 

1 730  1 730    

12.286.765 akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 0,10 zł 
kaŜda 1 228  -    

Razem 25 802  24 574  11 422  

 
W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2008 roku kapitał zakładowy został podwyŜszony o kwotę 1.228 
tys. PLN poprzez emisję 12.286.765 akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda, w wyniku 
zawarcia umowy objęcia akcji z dotychczasowym akcjonariuszem Funduszu, BB Investment Sp. z o.o. w dniu 23 
grudnia 2008 r. Wszystkie wyemitowane akcje zostały w pełni opłacone. 
 
Stan akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania raportu za rok 2008 
przedstawia się następująco: 
 

akcjonariusz 
liczba 

posiadanych 
akcji/głosów 

% udział w 
kapitale 

zakładowym 

% udział w 
ogólnej licznie 

głosów 

        

BB Investment S.A. 108 787 985  40,25% 40,25% 

Pioneer Pekao Investment Management S.A. 25 177 532  9,31% 9,31% 

BPH TFI S.A. 19 448 000  7,19% 7,19% 
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21. Kapitał zapasowy 
 
Kapitał zapasowy 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

        
Kapitał utworzony ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości 
nominalnej 

79 943  76 760  8726 

Podział zysku 59  336  0 

Korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu 69 477  69 477  69477 

Wartość wniesienia przez Skarb Państwa 39 642  39 642  39642 

Razem 189 121  186 215  117 845  
 
W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2008 roku kapitał zapasowy został powiększony o nadwyŜkę 
pomiędzy wartością emisyjną a wartością nominalną emisji akcji serii H (pomniejszoną o koszty emisji) w 
wysokości 3.183 tys. PLN. 
 
22. Kapitały akcjonariuszy mniejszo ściowych 
 

Kapitały akcjonariuszy mniejszo ściowych 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

        

Stan na początek okresu 415  -  -  

Nabycie spółek 11 393  305  -  

Udział w wyniku jednostek zaleŜnych (146) 110  -  

Stan na koniec okresu 11 662  415  -  

 
Nabycie udziałów w roku 2008 dotyczy sprzedaŜy akcji w RM PD10 przez BBI Development (7.000) oraz 
przystąpienia przez BBI Development do spółki RM PD3 i objęcia przez Grupę 99,5027% udziałów (-47). 
 
23. PoŜyczki / kredyty 
 
PoŜyczki/kredyty 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

        

Długoterminowe 73 764  34 296  0 

Krótkoterminowe 63 905  9 867  0 

  137 669  44 163  -  
 

poŜyczkodawca/kredytodawca spółka oprocentowanie termin spłaty 
efektywne 

oprocentowanie 
na 31.12.2008 

zobowiązanie 
na 31.12.2008 

BBI Zeneris NFI S.A. BBI Dev WIBOR + 3,5% 31.12.2008 10,05% 1 295  

BB Investment Sp. z o.o. BBI Dev WIBOR + 4%; 
14% 

30.06.2009 10,68 -17,32% 7 087  

Raiffeisen Bank Polska S.A. MTP PD1 WIBOR 1M + 
1,5%, + 3,5% 13.03.2009 9,07% 9 859  

Raiffeisen Bank Polska S.A. PD3 
WIBOR 1M + 

1,75% 22.10.2010 7,32% 2 502  

Pekao S.A. PD6 WIBOR 1M + 
1,5% 30.06.2009 7,02% 24 711  

BZ WBK S.A. PD8 
WIBOR 1M + 

1,45% 30.06.2009 7,13% 1 638  

BZ WBK S.A. PD8 WIBOR 3M + 
1,45% 

31.03.2010 7,13% 11 447  

BZ WBK S.A. PD8 WIBOR 3M + od 
1,70% do 1,75% 31.03.2010 7,13% 21 426  

BZ WBK S.A. PD9 WIBOR 3M + 
1,55% 

01.10.2009 7,23% 7 807  

PKO BP S.A. PD10 WIBOR 1M + 
2,5% 28.02.2010   38 389  

PKO BP S.A. PD10 
WIBOR 1M + 

2,5% 28.02.2009   11 508  

          137 669  

 
PoŜyczka od BBI Zeneris została spłacona częściowo w marcu 2009 r. 
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24. Zobowi ązania z tytułu wyemitowanych dłu Ŝnych papierów warto ściowych 
 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

        
Długoterminowe 38 967  38 870  -  

Krótkoterminowe 954  790  -  

  39 921  39 660  -  

 
W roku 2007 w ramach postanowień umowy agencyjnej zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. jednostka 
dominująca dokonała emisji trzyletnich obligacji oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej. 
Oprocentowanie - za wyjątkiem pierwszego okresu odsetkowego - zostało określone jako WIBOR 6M 
powiększony o odpowiednią marŜę. Daty płatności odsetek są jednakowe dla transz 1 - 5 i przypadają na: 
04.03.2009 r., 02.09.2009 r., 08.03.2010 r. Daty płatności odsetek dla transzy 6 przypadają na: 05.06.2009 r., 
04.12.2009 r., 04.06.2010 r., 03.12.2010 r. 
 

  

warto ść 
nominalna data emisji data wykupu oprocentowanie: 

WIBOR 6M plus 

efektywne 
oprocentowanie 

na 31.12.2008 

transza 1 10 500  07.03.2007 08.03.2010 3,50 p.p. 10,08% 

transza 2 6 000  09.03.2007 08.03.2010 3,00 p.p. 9,58% 

transza 3 4 120  12.03.2007 08.03.2010 3,00 p.p. 9,58% 

transza 4 7 500  02.05.2007 08.03.2010 3,50 p.p. 10,08% 

transza 5 1 880  10.05.2007 08.03.2010 3,00 p.p. 9,58% 

transza 6 9 000  04.12.2007 03.12.2010 3,50 p.p. 10,10% 

Razem 39 000          
 
 
  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
        

Wartość nominalna 39 000  39 000  -  

Koszty emisji obligacji (132) (130) -  

Odsetki naliczone 1 053  790  -  
Stan na koniec okresu 39 921  39 660  -  

 
 
25. Pozostałe zobowi ązania 
 

 
31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

Zobowiązanie NPU wobec Spółdzielni SpoŜywców Supersam z 
tytułu umowy przeniesienia prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości przy ulicy Puławskiej 2 (47.333 tys. PLN) określone 
poprzez zdyskontowaną wartość wyceny części budynku, którą 
NPU zobowiązał się przekazać na rzecz Spółdzielni Supersam 

69 310  62 206  -  

Posiadana przez RM PD5 opcja odkupu od Spółdzielni Supersam 
akcji spółki NPU (8.000 tys. PLN) wykazana w wysokości bieŜącej 
zobowiązania 

6 791  6 095  -  

Zaliczki w PD3 otrzymane na zakup mieszkań 505  -  -  
Zobowiązania MTP PD1 dotyczące usunięcia skutków 
niedogodności prac budowlanych 268  -  -  

 
76 874  68 301  -  

 
26. Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe 
 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

        
Zobowiązanie z tytułu wpłaty kapitału  -  -  50 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8 661  2 287  88  

Zobowiązania z tytułu podatków 316  277  34  

  8 977  2 564  172  

 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach 14-dniowych. 
Kwota wynikająca z róŜnicy pomiędzy zobowiązaniami a naleŜnościami z tytułu podatku od towarów i usług jest 
płacona właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych. 
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27. Rozliczenia mi ędzyokresowe 
 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

        

Premie -  426  -  

Audyt 116  99  -  

Pozostałe usługi bieŜącego okresu 66  8  66  

  182  533  66  
 
 
28. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z  inwestycji 
 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

        

Zrealizowane zyski z inwestycji 8 018  -  822  

Zrealizowane straty z inwestycji -  (350) -  

Niezrealizowane zyski z inwestycji -    740  

  8 018  (350) 1 562  

 
29. Usługi obce 
 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
        

Ochrona 507  -    

Najem biura 346  115    

Zarządzanie nieruchomością 259  -    

Usługi audytorskie 208  180    

Usługi prawne 137  149  132 

Usługi księgowe 156  93    

Telefon, Internet 143  86    

Rekrutacja  36  231    

Usługi bankowe 33  89    

Pozostałe 884  392  758 

  2 709  1 335  890  
 
30. Pozostałe przychody operacyjne 
 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
        

Czynsz za podnajem powierzchni 708  406  32 

Rozwiązanie odpisów aktualizujących 150  -  49 

Zysk ze sprzedaŜy środków trwałych 11  -  9 

SprzedaŜ wierzytelności -  -  1140 

Inne 5  126  0 

  874  532  1 230  
 
31. Pozostałe koszty operacyjne 
 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
        

Koszt podnajmu powierzchni 120  207  -  

Spisanie rozrachunków 444  285  -  

Koszty utworzenia spółek zaleŜnych 5  166  -  

Darowizna 31  -  -  

Strata na sprzedaŜy środków trwałych -  14  -  

Pozostałe 35  2  57  

  635  674  57  
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32. Przychody finansowe 
 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
        

Odsetki otrzymane 1 107  1 283  1115 

RóŜnice kursowe  7  -  13 

  1 114  1 283  1 128  
 
33. Koszty finansowe 
 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
        

Odsetki naliczone 211  109  -  

Inne koszty finansowe 70  -  -  

RóŜnice kursowe  -  32  -  

  281  141  -  
 
34. Podatek dochodowy 
 
Główne składniki obciąŜenia podatkowego w rachunku zysków i strat przedstawiają się następująco: 
 
  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
BieŜący podatek dochodowy        

BieŜące obciąŜenie z tytułu podatku dochodowego -  -  -  

Odroczony podatek dochodowy       

Związany z powstaniem i odwróceniem się róŜnic przejściowych (670) (92) 134  

ObciąŜenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat (670) (92) 134  

 
Uzgodnienie pomiędzy obciąŜeniem z tytułu podatku dochodowego a teoretyczną kwotą podatku bazującą na 
ustawowej stawce podatkowej przedstawia się następująco: 
 
  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej 7 088  (419) 4 163  

Zysk (strata) z działalności zaniechanej -  -  2 467  

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem 7 088  (419) 6 630  

Ustawowa stawka 19% 19% 19% 

Kwota teoretycznego podatku 1 347  (80) 1 260  

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu - trwałe 554  691  540  

Przychody niepodatkowe - trwałe (8 097) -  (3 361) 

Przychody niepodatkowe - przejściowe (3 308) (4 146) (3 078) 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat (670) (92) 134  

Obci ąŜenie z tytułu podatku dochodowego (670)  (92) 134  
 
Odroczony podatek dochodowy wynika z następujących pozycji: 
 

 

Skonsolidowany bilans 
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 

okres 12 miesięcy zakończony 

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
            

Rezerwa z tytułu podatku 
odroczonego             

Odsetki naliczone od udzielonych 
poŜyczek 120  11  92  (109) 81  -416 

Przeszacowanie aktywów 
finansowych 780  830  441  50  (389) 34 

Dodatnie róŜnice kursowe 1  -  4  (1) 4  -1 

  901  841  537     
       
Aktywa z tytułu podatku 
odroczonego             

Straty podatkowe 774  1 351  1 398  (577) (47) 527  
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Rozliczenia międzyokresowe 22  101  13  (79) 88  7  

Odsetki naliczone 216  169  -  47  169    

Ujemne róŜnice kursowe 2  3  1  (1) 2  (17) 

  1 014  1 624  1 412     
              
Obci ąŜenie z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego       (670) (92) 134  

              
Aktywa nett o z tytułu podatku 
odroczonego 113  783  875     

 
35. Zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwykł ą (w zł) 
 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

        

 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01  0,00 0,30  

        
Zysk (strata) netto za okres przypadający na akcjonariuszy 
jednostki dominującej 1 406  (621) 6 764  

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych w ciągu okresu 246 037 454  197 711 578  22843532 

 
Liczba akcji została wyliczona jako średnia waŜona ich liczby na początek okresu: 245.735.320 i na 31.12.2008: 
258.022.085. 
 
W okresie między dniem bilansowym a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego została 
zakończona emisja akcji zwykłych serii H. Umowy objęcia akcji serii H zawierane były z inwestorami w dniach od 
23 grudnia 2008 r. do 14 stycznia 2009 r. W ramach przeprowadzonej subskrypcji zawarto pięć umów objęcia 
akcji serii H z czteroma podmiotami, na podstawie których wszystkie oferowane do objęcia akcje (24.573.530) 
zostały objęte - z tego 12.286.765 akcji zostało objętych w dniu 23 grudniu 2008 r. 
 
36. Pozostałe przepływy z działalno ści operacyjnej 
 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
        

Zakup wierzytelności     (5 500) 

SprzedaŜ wierzytelności     5 140  

Audyt (237) (194)   

Narzuty na wynagrodzenia (987) (415)   

Rekrutacja (42) (275)   

Opłaty bankowe (33) (89) (43) 

Podatki i opłaty -  (649) (3) 

Wynajem powierzchni biurowej (456) (370) (217) 

DzierŜawa gruntu -  (514) -  

Środki pienięŜne na rachunkach zastrzeŜonych 759  (759) -  

Faktury zapłacone przez NPU w imieniu PD5 -  (785) -  

Wynagrodzenia (1 944) (1 056) (585) 

Inne (13 695) (3 268) (1 384) 

  (16 635) (8 374) (2 592) 
 
37. Przeci ętne zatrudnienie 
 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
        

Przeciętne zatrudnienie 8,50  4,17  3,5 

w tym:       

pozostali pracownicy jednostki dominującej 8,50  4,17  3,5 

 
38. Wynagrodzenie dla Zarz ądu i Rady 
 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
        

Wynagrodzenie dla Zarządu jednostki dominującej 938  1 050  294 
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-Mariusz Obszański -  -  69 

-Dawid Sukacz -  -  101 

- Piotr Litwiński 300  442  36 

- Radosław Świątkowski 360  582  88 

- Michał Skorupski 78  26  -  

- Paweł Nowacki 200  -  -  

        

Wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej jednostki dominującej 191  183  164 

        

- Włodzimierz Głowacki 36  33  21 

- Michał Kurzyński 36  33  2 

- Janusz Samelak 35  39  2 

- Paweł Turno 48  45  3 

- Ewaryst Zagajewski 36  33  21 

-Małgorzata Cieślak     2 

-Marek Bryx     6 

-Maciej Dziewolski     19 

-Grzegorz Gońda     9 

-Piotr Karmelita     35 

-Edward Kozicki     5 

-Grzegorz Maj     30 

-Radosław Świątkowski     9 

 
39. Transakcje z jednostkami powi ązanymi 
 
Transakcje z podmiotem dominuj ącym - BB Investment Sp. z o.o. 
 
  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Otrzymane poŜyczki 11 350  1 000    

Spłata / konwersja poŜyczek 4 300  1 000    

Odsetki naliczone 134  3    

Odsetki zapłacone 97  3    

Pozostałe zobowiązania 4  4    

Udzielone poŜyczki     6650 

Spłacone poŜyczki     6650 

Przychody z tytułu odsetek     57 

NaleŜności z tytułu wpłaty kapitału 26  -    

 
Transakcje z jednostkami współkontrolowanymi - MTP PD 1 
 
  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
        

Przychody - wynajem powierzchni 4  -  0 

Pozostałe naleŜności 1  -  0 

 
Transakcje z pozostałymi jednostkami powi ązanymi 
 
BBI Zeneris NFI S.A.  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
        

Otrzymane poŜyczki 1 250  6 500  -  

Spłata poŜyczki -  6 500  -  

Odsetki naliczone 45  83  -  

Odsetki zapłacone -  83  -  

Udzielone poŜyczki 10 000  -  -  

Spłacone poŜyczki 10 000  -  -  

Przychody z tytułu odsetek 350  -  -  

Przychody - wynajem powierzchni 60  -  -  

        

BBI Capital NFI S.A. 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
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Otrzymane poŜyczki -  4 000    

Spłata poŜyczki -  4 000    

Odsetki zapłacone -  21    

Przychody - wynajem powierzchni 47  230    

Pozostałe zakupy 69  -  108 

Pozostałe zobowiązania 7  -  3 

 
Pozostałe transakcje z jednostkami powiązanymi zostały szczegółowo opisane w nocie nr 11 i 12. 
 
40. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu u prawnionego do badania sprawozdania 
finansowego 
 
  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

        

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 100  100  100  

Inne usługi poświadczające (przegląd półroczny) 65  58    

Usługi doradztwa podatkowego -  64    

  165  222  100  

 
41. Instrumenty finansowe 
 
Warto ści godziwe instrumentów finansowych 
 

  
Warto ść 

bilansowa  
Warto ść 
godziwa  

Warto ść 
rozpoznana w 

rachunku 
wyników  

31 grudnia 2008 roku       
        
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy       

Środki pienięŜne  4 184  4 184  -  

        

PoŜyczki udzielone i naleŜności       

PoŜyczki udzielone  4 110  4 110  565  

Pozostałe aktywa finansowe 9 627  9 627  2 734  

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 7 346  7 346  -  

        
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego 
kosztu       

Zobowiązania z tytułu dłuŜnych papierów wartościowych (39 921) (39 921) -  

Zobowiązania z tytułu poŜyczek (137 669) (137 669) -  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe (85 535) (85 535) -  

 

  
Warto ść 

bilansowa  
Warto ść 
godziwa  

Warto ść 
rozpoznana w 

rachunku 
wyników  

31 grudnia 2007 roku       
        
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy       

Środki pienięŜne  38 902  38 902  -  

        

PoŜyczki udzielone i naleŜności       

PoŜyczki udzielone  240  240  57  

Pozostałe aktywa finansowe 15 786  15 786  4 146  

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 8 767  8 767  -  

        

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego       
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kosztu 

Zobowiązania z tytułu dłuŜnych papierów wartościowych (39 660) (39 660) -  

Zobowiązania z tytułu poŜyczek (44 163) (44 163) -  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe (70 588) (70 588) -  

 

  
Warto ść 

bilansowa  
Warto ść 
godziwa  

Warto ść 
rozpoznana w 

rachunku 
wyników  

31 grudnia 2006 roku       
        
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy       

Akcje notowane 4 340  4 340  740  

Środki pienięŜne  22 154  22 154  -  

        

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności       

        

PoŜyczki udzielone i naleŜności       

PoŜyczki udzielone  660  660  202  

Pozostałe aktywa finansowe 18 691  18 691  2 324  

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 5 903  5 903  -  

        
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego 
kosztu 

      

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe (172) (172) -  

 
Wartość godziwa oprocentowanych aktywów finansowych została ustalona przez zdyskontowanie 
prognozowanych przepływów pienięŜnych przy uŜyciu aktualnie obowiązujących stóp procentowych. 
 
Ryzyko stopy procentowej 
 
W poniŜszej tabeli przedstawiona została wartość bilansowa instrumentów finansowych Grupy naraŜonych na 
ryzyko stopy procentowej, w podziale na poszczególne kategorie wiekowe. 
 
31 grudnia 2008 roku         

  < 1 rok  1 - 3 lata > 3 lata Razem 
Oprocentowanie stałe         

PoŜyczki udzielone  2 611  1 499  -  4 110  

Pozostałe aktywa finansowe -  9 627  -  9 627  

Zobowiązania z tytułu poŜyczek (4 019) -  -  (4 019) 

          

Oprocentowanie zmienne         

Środki pienięŜne  4 184  -  -  4 184  

Zobowiązania z tytułu dłuŜnych papierów 
wartościowych (954) (38 967) -  (39 921) 

Zobowiązania z tytułu poŜyczek (59 886) (73 764) -  (133 650) 

 
 
31 grudnia 2007 roku         

  < 1 rok  1 - 3 lata > 3 lata Razem 
Oprocentowanie stałe         

PoŜyczki udzielone  240  -  -  240  

Pozostałe aktywa finansowe 15 786  -  -  15 786  

          

Oprocentowanie zmienne         

Środki pienięŜne  38 902  -  -  38 902  

Zobowiązania z tytułu dłuŜnych papierów 
wartościowych (790) (38 870) -  (39 660) 

Zobowiązania z tytułu poŜyczek (9 867) (34 296)   (44 163) 
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31 grudnia 2006 roku         

  < 1 rok  1 - 3 lata > 3 lata Razem 
Oprocentowanie stałe         

PoŜyczki udzielone  660  -  -  660  

Pozostałe aktywa finansowe 18 606  -  -  18 606  

          

Oprocentowanie zmienne         

Środki pienięŜne  22 154  -  -  22 154  

 
Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach poniŜej 
jednego roku. Odsetki od instrumentów finansowych o stałym oprocentowaniu są stałe przez cały okres do 
upływu terminu zapadalności/wymagalności tych instrumentów. Pozostałe instrumenty finansowe Grupy, które nie 
zostały ujęte w powyŜszych tabelach, nie są oprocentowane i w związku z tym nie podlegają ryzyku stopy 
procentowej. 
 
42. Zobowi ązania warunkowe 
 
Sprawy s ądowe 
 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. nie występują postępowania sądowe. 
 
Zobowi ązania wynikaj ące z zawartych umów 
 
W dniu 10 lipca 2006 roku BBI Development NFI S.A. oraz Juvenes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarły, 
jako kupujący, przedwstępną umowę sprzedaŜy nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,4248 ha, 
zlokalizowanej w Warszawie, w dzielnicy Mokotów. Prawa z powyŜszej umowy zostały w dniu 29 stycznia 2007 r., 
przeniesione na spółkę celową, RM PD4. W przywołanej powyŜej umowie przedwstępnej sprzedaŜy, strony 
ustaliły cenę sprzedaŜy na równowartość kwoty 250 euro za metr kwadratowy gruntu. Umowa przyrzeczona 
zostanie zawarta najpóźniej do dnia 9 lipca 2009 pod warunkiem wydania w tym terminie decyzji o warunkach 
zabudowy lub wejściu w Ŝycie planu zagospodarowania przestrzennego, przewidującego moŜliwość 
wybudowania na nieruchomości budynków mieszkalnych; w przypadku jeśli uchwalony plan zagospodarowania 
lub wydana decyzja o warunkach zabudowy będą przewidywały moŜliwość wybudowania budynków o 
powierzchni uŜytkowej mieszkań wyŜszej niŜ 8.000 m2, cena sprzedaŜy ulegnie zwiększeniu o 25 euro za kaŜdy 
1000 m2 powierzchni uŜytkowej mieszkań, przewyŜszającej 8.000 m2. 
 
W okresie od dnia podpisania umowy przedwstępnej do grudnia 2008 r. BBI Development NFI oraz RM PD4 
wpłaciła Sprzedającym łącznie kwotę 1.872,3 tys. zł. Przy załoŜeniu spełnienia wymaganych warunków, przy 
przystąpieniu do umowy przyrzeczonej, RM PD4 będzie zobowiązana do zapłacenia pozostałej części ceny, która 
według aktualnego kursu euro oraz z uwzględnieniem zaliczek wpłaconych Sprzedającym w tym okresie wyniesie 
około 12.090 tys. zł. 
 
Hipoteka naleŜącej do spółki celowej RM PD6 nieruchomości połoŜonej przy ulicy Ząbkowskiej w Warszawie 
(szczegółowo opisanej w nocie 11) jest obciąŜona hipoteką w kwocie 8.262 tys. zł, zabezpieczającą wierzytelność 
Skarbu Państwa wobec byłego właściciela nieruchomości - Przedsiębiorstwa Państwowego Warszawska 
Wytwórnia Wódek KONESER w upadłości (Przedsiębiorstwo), z tytułu udzielonej Przedsiębiorstwu poŜyczki w 
ramach pomocy publicznej. Z uwagi na ogłoszoną w dniu 27 marca 2008 r. upadłość Przedsiębiorstwa, naleŜy 
przyjąć iŜ całościowe zaspokojenie się Skarbu Państwa z masy upadłościowej Przedsiębiorstwa jest mało 
prawdopodobne.  
Zarząd Grupy, po dokonaniu analiz, stoi na stanowisku, iŜ w obecnej sytuacji prawnej ryzyko wystąpienia 
skutecznie wymagalnego, potencjalnego zobowiązania spółki Projekt Developerski 6, wynikającego z istniejącego 
obecnie wpisu do hipoteki nieruchomości, w przypadku niemoŜności zaspokojenia się Skarbu Państwa z masy 
upadłościowej nie uzasadnia prezentowania zobowiązania finansowego bądź rezerwy z tego tytułu. 
 
W dniu 24 kwietnia 2008 r. RM PD10 zawarła umowę z Fotex z siedzibą w Szczecinie dotyczącą doradztwa w 
działaniach gospodarczych związanych z przedsięwzięciem developerskim prowadzonym w Szczecinie oraz w 
związku z przejęciem w dniu 20 grudnia 2007 r. przez RM PD10 od BBI Development praw i obowiązków z 
przedwstępnej umowy sprzedaŜy zawartej 25 lipca 2007 r. Z tytułu wspomnianej umowy, przy załoŜeniu 
spełnienia warunków zaleŜnych od etapu zaawansowania procesu nabywania nieruchomości, RM PD10 będzie 
zobowiązane do zapłaty (po okresie objętym niniejszym sprawozdaniem) wynagrodzenia w łącznej kwocie 850 
tys. zł, powiększone o podatek od towarów i usług. 
 
W dniu 24 września 2008 r., Fundusz poręczył spłatę kredytu w kwocie 36.400 tys. PLN zaciągniętego przez RM 
PD10, przeznaczonego na zapłatę ceny nabycia nieruchomości w Szczecinie. Zaciągnięcie przedmiotowego 
kredytu było efektem realizacji przez RM PD10 wcześniejszego zobowiązania Funduszu wynikającego z 
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przedwstępnej umowy sprzedaŜy z dnia 25 lipca 2007 r., przeniesionego w drodze cesji na RM PD10 w dniu 20 
grudnia 2007 r. 
 
Zobowi ązania pozabilansowe 
 
Z tytułu zawartych w trakcie 2007 r. umów o zarządzanie przedsięwzięciem developerskim w systemie Project 
Management oraz umów o prace projektowe a takŜe umów świadczenia usług pośrednictwa RM PD4 na 
przestrzeni najbliŜszych trzech lat po okresie objętym niniejszym sprawozdaniem poniesie łączny koszt w kwocie 
około 2.810 tys. zł, powiększone o podatek od towarów i usług. 
 
Z tytułu zawartych w trakcie 2007 r. umów o zarządzanie przedsięwzięciem developerskim w systemie Project 
Management a takŜe umów o prace projektowe oraz umów o doradztwo RM PD5 na przestrzeni najbliŜszych 
czterech lat po okresie objętym niniejszym sprawozdaniem poniesie łączny koszt w kwocie około 24.185 tys. zł, 
powiększone o podatek od towarów i usług. 
 
Z tytułu zawartych w trakcie 2007 r. umów o zarządzanie przedsięwzięciem developerskim w systemie Project 
Management oraz umów o prace projektowe RM PD6 na przestrzeni najbliŜszych czterech lat po okresie objętym 
niniejszym sprawozdaniem poniesie łączny koszt w kwocie około 25.258 tys. zł, powiększone o podatek od 
towarów i usług. 
 
Z tytułu zawartych w trakcie 2007 r. umów o zarządzanie przedsięwzięciem developerskim w systemie Project 
Management RM PD9 na przestrzeni najbliŜszych trzech lat po okresie objętym niniejszym sprawozdaniem 
poniesie łączny koszt w kwocie około 906 tys. zł, powiększone o podatek od towarów i usług. 
 
Rozliczenia podatkowe 
 
Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w 
którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe 
Grupy mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Na dzień 31 grudnia 2008 roku nie 
istnieje policzalne ryzyko podatkowe. 
 
43. Cele i zasady zarz ądzania ryzykiem finansowym 
 
Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, naleŜą obligacje, kredyty bankowe, otrzymane 
poŜyczki, środki pienięŜne, lokaty krótkoterminowe i poŜyczki udzielone. Głównym celem tych instrumentów jest 
pozyskiwanie środków finansowych na działalność Grupy. Grupa posiada teŜ inne instrumenty finansowe, takie 
jak wierzytelności związane z prowadzonymi projektami developerskimi oraz naleŜności i zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. 
 
Zasadą stosowaną przez Grupę jest nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi. 
 
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, 
ryzyko związane z płynnością oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania kaŜdym z 
tych rodzajów ryzyka - zasady te zostały w skrócie opisane poniŜej. 
 
Ryzyko stopy procentowej 
 
W zakresie ryzyka zmiany stopy procentowej, największy ewentualny wpływ na wynik Grupy wywierają odsetki od 
kredytów zaciąganych przez spółki celowe, opartych na jedno i trzymiesięcznych stawkach WIBOR oraz koszty 
finansowe obsługi wyemitowanych obligacji kuponowych zmienno procentowych, opartych na sześciomiesięcznej 
stawce WIBOR. Zdaniem Grupy, biorąc pod uwagę fluktuację stóp procentowych w okresie ostatnich dwóch lat 
oraz dostępne przewidywania, zmiany stóp procentowych w zakresie od -3 do +3 punktu procentowego 
pokrywają z wystarczającym prawdopodobieństwem moŜliwy przedział zmienności wymienionych stawek WIBOR 
w perspektywie przynajmniej najbliŜszych 6 - 12 miesięcy. 
 
PoniŜsza tabela przedstawia wraŜliwość wyniku finansowego brutto na racjonalnie moŜliwe zmiany stóp 
procentowych przy załoŜeniu niezmienności innych czynników (w związku z zobowiązaniami o zmiennej stopie 
procentowej). Nie przedstawiono wpływu na kapitał własny Grupy. 
 

 Zwiększenie / zmniejszenie o punkty procentowe 

 +1,00% +2,00% +3,00% +-1,00% -2,00% -3,00% 

Wpływ na skonsolidowany wynik 
finansowy brutto za okres 12 
miesięcy zakończony 31.12.2008 

115 230 344 -115 -230 -344 
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Wpływ na skonsolidowany wynik 
finansowy brutto za okres 12 
miesięcy zakończony 31.12.2007 

-122 -244 -365 122 243 365 

Wpływ na skonsolidowany wynik 
finansowy brutto za okres 12 
miesięcy zakończony 31.12.2006 

130 260 391 -130 -260 -391 

 
Ryzyko walutowe 
 
Z uwagi na aktualny zakres działalności Grupy i stan prowadzonych przez nią projektów inwestycyjnych, obecnie 
ryzyko walutowe na jakie naraŜona jest Grupa naleŜy uznać za nieistotne. 
 
Ryzyko cen towarów 
 
Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności, Grupa moŜe być naraŜona na ryzyko niekorzystnych zmian cen 
kosztów wytworzenia powierzchni uŜytkowej (koszty materiałów budowlanych oraz koszty prac budowlanych, 
wynikające z niewystarczającej podaŜy usług w tym zakresie) oraz ryzyko nie uzyskania zakładanych cen 
sprzedaŜy wytworzonej powierzchni uŜytkowej (wskutek nadmiernej podaŜy powierzchni uŜytkowej w 
poszczególnych segmentach rynku lub wskutek niekorzystnych zmian ogólnej sytuacji rynkowej i 
makroekonomicznej, wpływających na zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnie biurowe oraz mieszkalne). 
Grupa stale monitoruje sytuację rynkową w opisanych segmentach. Atrakcyjność lokalizacji posiadanych obecnie 
przez Grupę wydatnie wpływa na ograniczenie ryzyka cen sprzedaŜy wytworzonej powierzchni uŜytkowej, zaś 
wielkość portfela inwestycyjnego Grupy zmniejsza ryzyko wystąpienia trudności w pozyskaniu akceptowalnych 
pod względem cenowym i jakościowym wykonawców. 
 
Ryzyko kredytowe 
 
Grupa zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Aktualny etap 
rozwoju Grupy i charakter jej działalności jako funduszu inwestującego na rynku nieruchomości powoduje, iŜ nie 
występują przypadki udzielania kredytu kupieckiego lub są one niematerialne. Ponadto, dzięki bieŜącemu 
monitorowaniu stanów naleŜności, naraŜenie Grupy na ryzyko nieściągalnych naleŜności jest nieznaczne. 
W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, takich jak środki pienięŜne i ich ekwiwalenty, ryzyko 
kredytowe Grupy powstaje w wyniku niemoŜności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna 
ekspozycja na to ryzyko jest równa wartości bilansowej tych instrumentów. 
 
Ryzyko zwi ązane z płynno ścią 
 
Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to 
uwzględnia terminy wymagalności / zapadalności zarówno inwestycji, jak i aktywów finansowych (np. konta 
naleŜności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pienięŜne z działalności 
operacyjnej. 
Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie 
z rozmaitych źródeł finansowania, jak przede wszystkim nowe emisje akcji zwykłych, obligacje oraz kredyty 
bankowe. 
 
Tabela poniŜej przedstawia zobowiązania finansowe Grupy na 31 grudnia 2008 r. oraz 31 grudnia 2007 r. wg daty 
zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności. 
 

31 grudnia 2008 r. Na Ŝądanie Poni Ŝej 3 
miesi ęcy 

Od 3 do 12 
miesi ęcy 

Od 1 roku do 
5 lat PowyŜej 5 lat Razem 

Wyemitowane 
obligacje - 954 - 38 967 - 39 921 

PoŜyczki / kredyty - 22 662 41 243 73 764 - 137 669 

Zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług oraz 
pozostałe 
zobowiązania 

- 8 661 - 78 083 - 86 744 

 - 32 277 41 243 190 814 - 264 334 

 
 

31 grudnia 2007 r. Na Ŝądanie Poni Ŝej 3 
miesi ęcy 

Od 3 do 12 
miesi ęcy 

Od 1 roku 
do 5 lat PowyŜej 5 lat Razem 

Wyemitowane 
obligacje 

- 790 - 38 870 - 39 660 
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PoŜyczki / kredyty - - 9 867 34 296 - 44 163 

Zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług oraz 
pozostałe 
zobowiązania 

- 2 287 - 70 206 - 72 493 

 - 3 077 9 867 143 372 - 156 316 

 
 

31 grudnia 2006 r. Na Ŝądanie Poni Ŝej 3 
miesi ęcy 

Od 3 do 12 
miesi ęcy 

Od 1 roku 
do 5 lat PowyŜej 5 lat Razem 

Zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług oraz 
pozostałe 
zobowiązania 

- 172 - - - 172 

 - 172 - - - 172 

 
 
Zarząd Grupy monitoruje na bieŜąco ryzyko płynności związane z terminami zapadalności kredytów bankowych 
zaciągniętych przez spółki celowe na częściowe refinansowanie cen nabycia nieruchomości. Aktualnie przyjęte 
harmonogramy realizacji części z projektów wiąŜą się z wydłuŜeniem wspomnianych terminów, co jest równieŜ 
zaleŜne od podjęcia niezbędnych ustaleń pomiędzy kredytobiorcami (podmiotami celowymi) oraz niezaleŜnymi 
instytucjami finansowymi. 
 
44. Zarządzanie kapitałem 
 
Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych 
wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej 
akcjonariuszy. 
 
Grupa zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W 
celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Grupa moŜe wyemitować nowe akcje lub obligacje, 
dokonać wykupu akcji własnych bądź teŜ dokonać częściowego refinansowania lub sprzedaŜy części 
prowadzonych projektów inwestycyjnych. W okresie obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku nie 
wprowadzono Ŝadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze. 
 
Grupa monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłuŜenia netto do 
sumy kapitałów powiększonych o zadłuŜenie netto. Zasady Grupy stanowią, by współczynnik ten nie przekraczał 
80%. Do zadłuŜenia netto Grupa wlicza oprocentowane kredyty i poŜyczki, zobowiązania z tytułu wyemitowanych 
obligacji, zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pienięŜne i 
ekwiwalenty środków pienięŜnych. Kapitał obejmuje kapitał własny naleŜny akcjonariuszom jednostki dominującej 
pomniejszony o kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto. 
 
  31.12.2008 31.12.2007 
      
Całkowite zadłuŜenie, w tym 263 623 155 221 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 39 921 39 660 

Kredyty bankowe i poŜyczki 137 669 44 163 

Pozostałe zobowiązania 86 033 71 398 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 4 184 38 902 

      

ZadłuŜenie netto 259 439 116 319 

      

Kapitał własny razem 140 190 134 373 

      

Kapitał i zadłuŜenie netto 399 629 250 692 

Wskaźnik dźwigni 64,9% 46,4% 

 
Wskaźnik dźwigni na 31 grudnia 2006 nie został obliczony z uwagi na ujemny wskaźnik zadłuŜenia netto (środki 
pienięŜne przewyŜszały zobowiązania, kredyty i poŜyczki) 
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45. Program dotycz ący akcji własnej 
 
W dniu 2 lipca 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development NFI S.A. podjęło uchwałę w 
sprawie przyjęcia załoŜeń programu motywacyjnego dla kluczowych menedŜerów, emisji warrantów 
subskrypcyjnych, warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem 
prawa poboru. 
 
Walne Zgromadzenie postanowiło wprowadzić program motywacyjny polegający na moŜliwości obejmowania 
bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D, akcji serii E i akcji serii F 
Funduszu z wyłączeniem prawa poboru. 
 
Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły otrzymać warranty subskrypcyjne, które uprawniać 
będą do objęcia akcji nowej emisji po cenie emisyjnej: 
 

− emisja akcji serii D – po cenie emisyjnej równej 1,66 zł (jeden złoty sześćdziesiąt sześć groszy) za jedną 
akcję, 

− emisja akcji serii E – po cenie emisyjnej równej 1,78 zł (jeden złoty siedemdziesiąt osiem groszy) za 
jedną akcję, 

− emisja akcji serii F – po cenie emisyjnej równej 1,90 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy) za jedną 
akcję. 

 
Rada Nadzorcza BBI Development NFI S.A. w przyszłości określi w formie uchwały liczbę Warrantów oraz osoby 
uprawnione do Warrantów i będą to członkowie Zarządu oraz osoby naleŜące do kluczowej kadry kierowniczej, 
niezaleŜnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyŜszych stanowiskach, 
odpowiedzialne za zarządzanie inwestycjami i finansami Funduszu. Warranty będą niezbywalne, a termin 
wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych upływa w terminie z dniem 31 grudnia 2012 r. 
 
W 2008 roku, ani teŜ w roku 2007 nie przyznano Ŝadnych warrantów, gdyŜ nie został spełniony warunek 
określony w Uchwale NR 38/2007 NWZ z dnia 2 lipca 2007 r. tj. średni kurs akcji BBI Development NFI S.A. na 
GPW, liczony jako średnia kursów zamknięcia w okresie kolejno po sobie następujących 90 dni kalendarzowych 
przypadających w terminie pomiędzy dniem 30 czerwca 2007 r. a dniem 31 grudnia 2007 r., kształtował się 
poniŜej 2,70 zł. Analogiczny warunek nie został równieŜ spełniony w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 
publikacji niniejszego sprawozdania finansowego. 
 
46. Wydarzenia po dacie bilansu 
 
W dniu 14 stycznia 2009 roku zakończona została prywatna subskrypcja akcji nowej emisji serii H. W ramach 
subskrypcji prywatnej oferowanych do objęcia było 24.573.530 (dwadzieścia cztery miliony pięćset 
siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji serii H, kaŜda o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
i cenie emisyjnej 0,36 zł. W ramach przeprowadzonej subskrypcji zawarto pięć umów objęcia akcji serii H z 
czterema podmiotami, na podstawie których wszystkie oferowane do objęcia akcje (tj. 24.573.530) zostały objęte. 
 
W dniu 5 lutego 2009 roku sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego BBI 
Development NFI S.A. zgodnie z wnioskiem Zarządu.  
 
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu kapitał zakładowy Funduszu po podwyŜszeniu wynosi 
27.030.885,00 (dwadzieścia siedem milionów trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się 
na: 
 

a) 22.843.532 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie) akcje 
zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) kaŜda, 

b) 91.374.128 (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia 
osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda, 

c) 114.217.660 (sto czternaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji 
zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda, 

d) 17.300.000 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda, 

e) 24.573.530 (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji 
zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda. 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich powyŜszych akcji wynosi 270.308.850 (dwieście siedemdziesiąt 
milionów trzysta osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt). 
 
W dniu 12 marca 2009 r. na targach nieruchomości MIPIM w Cannes (Francja) został podpisany list intencyjny 
między BBI Development NFI S.A. a spółką Karmar S.A. będącą częścią jednej z największych grup budowlano-
nieruchomościowych w Europie BOUYGES. List intencyjny dotyczy inwestycji Funduszu zlokalizowanej w 
Warszawie u zbiegu ul. Puławskiej i pl. Unii Lubelskiej – obejmującej działkę dawnego obiektu Supersamu i 
posiadającej prawomocne pozwolenie na budowę na zespół biurowo-handlowy o łącznej wynajmowanej 
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powierzchni uŜytkowej ok. 52.000 m. kw. Fundusz podpisał list intencyjny ze spółką Karmar z grupy Bouyges w 
sprawie prowadzenia dalszych rozmów dotyczących moŜliwego zaangaŜowania partnera zarówno we wkład 
własny przedsięwzięcia, jak i prowadzenia robót budowlanych jako generalny wykonawca. Podpisany list 
intencyjny nie daje wyłączności stronom. 
 
W dniu 31 marca 2009 r. Fundusz nabył 120 zdematerializowanych obligacji własnych o serii i numerze 
BBD031210OO01 i jednostkowej wartości nominalnej 10.000 złotych. Nabycie nastąpiło w wyniku zawarcia 
umowy zobowiązującej do przeniesienia praw z obligacji oraz dokonania odpowiedniego wpisu w ewidencji 
obligacji, zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. 1995, Nr 83, poz. 420 z 
późn. zm.). Nabycie nastąpiło za zgodną wolą stron, w celu określonym w art. 25 w/w ustawy. Średnia 
jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła 10.324,39 zł. 
 
Na dzień 14 maja 2009 r., godz. 9.00 Zarząd BBI Development NFI S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 
Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.2. Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu. 
 
47. Dalsze finansowanie projektów inwestycyjnych Gr upy 
 
Zarząd zgodnie z przyjętą strategią prowadzi rozmowy z potencjalnymi współinwestorami wprowadzanymi do 
kluczowych projektów. ZaangaŜowanie kapitałowe partnerów ma polegać na podwyŜszeniu wkładów własnych 
przedsięwzięć i w mniejszym stopniu odkupienia części projektów od BBID (co skutkować ma zwiększeniem 
płynności BBID). Zgodnie z otrzymanymi informacjami w przypadku inwestycji PD 5 prowadzone są 
zaawansowane rozmowy z pięcioma podmiotami, z jednym z nich planowane jest podpisanie listu intencyjnego w 
najbliŜszych tygodniach. Z innym (spółka Karmar z grupy Bouygues) list intencyjny juŜ został podpisany w lutym 
br. W przypadku inwestycji PD 6 zaawansowane rozmowy prowadzone są wedle informacji Zarządu z trzema 
potencjalnymi podmiotami. PowyŜej opisane działania, połączone z planowaną na koniec maja br. emisją akcji 
mającą na celu ograniczenie zadłuŜenia BBID mogą przynieść oczekiwane skutki w płynności Spółki. 
 
48. Porównywalno ść danych za 3 kolejne lata obrotowe 
 
Dane za okres 12 miesięcy kończący się 31.12.2008 zostały doprowadzone do porównywalności poprzez korektę 
błędu podstawowego. Błąd polegał na tym Ŝe niektóre koszty pośrednie zostały potraktowane jako koszty 
bezpośrednie i w efekcie zamiast wpłynąć na wynik roku bieŜącego, zwiększyły wartość nakładów na projekty 
developerskie i w efekcie zawyŜyły pozycję zapasów w skonsolidowanym bilansie na dzień 31.12.2008. Łączna 
kwota korekty wynosi 648 tys. zł. W tabeli poniŜej zostały przedstawione pozycje które uległy korekcie. 
 

Nazwa 
Dane przed 

korekt ą 
Dane po 
korekcie  Zmiana  

        

Aktywa trwałe - zapasy 135 414  135 287  (127) 

Aktywa obrotowe - zapasy 230 239  229 718  (521) 

Aktywa razem 416 123  415 475  (648) 

Zyski zatrzymane (niepokryta strata) (74 085) (74 733) (648) 

Kapitał własny razem 152 500  151 852  (648) 

        

Pozostałe koszty rodzajowe (1 737) (2 385) (648) 

Zysk (strata) netto za okres 1 908  1 260  (648) 
Zysk (strata) przypadająca akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

2 054  1 406  (648) 

        

Nakłady na projekty developerskie (34 909) (34 261) 648  

Pozostałe przepływy z działalności operacyjnej (15 987) (16 635) (648) 
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20.2. Informacje finansowe pro-forma 
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20.2.1. Raport niezale Ŝnego biegłego rewidenta o informacjach finansowych pro forma 
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20.3. Sprawozdania finansowe 
Emitent zamieścił w pkt 20.1. Dokumentu Rejestracyjnego historyczne informacje finansowe za lata 2006-2008 
doprowadzone do porównywalności na potrzeby Prospektu emisyjnego. 

20.4. Badanie historycznych rocznych informacji fin ansowych 

20.4.1. Oświadczenia stwierdzaj ące, Ŝe historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego 
rewidenta 

Emitent oświadcza, Ŝe historyczne informacje finansowe za lata 2006-2008 zamieszczone w niniejszym 
Dokumencie, zostały zbadane przez biegłego rewidenta: PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych pod numerem 548. Informacje te zostały doprowadzone do porównywalności, co zostało 
potwierdzone opinią biegłego rewidenta zamieszczoną w niniejszym punkcie. 
 
Historyczne informacje finansowe za lata 2006-2008 zostały przekształcone do porównywalności i zostały 
sporządzone oraz przedstawione zgodnie z formą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym 
sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za 2009 r., z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości 
oraz przepisów prawnych mających zastosowanie dla takiego rocznego sprawozdania finansowego. 
 
Informacje finansowe za I półrocze 2009 r. zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta: PKF Audyt 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548. 
 
 
Biegłym rewidentem wydającym opinię o informacjach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej za okresy 12 
miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 r., 31 grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2008 r., opublikowanych na podstawie 
art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie był:  
Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, podmiot wpisany na 
listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130.  
 
Opinie i raporty biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych przekazanych do publicznej wiadomości 
na podstawie art. 56 ust.1 Ustawy o ofercie, tj. sprawozdań finansowych za lata 2006, 2007 i 2008, zostały 
opublikowane wraz ze sprawozdaniami finansowymi za te okresy w formie raportów okresowych, w 
następujących datach: 

− opinia biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od  
1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. w dniu 23 kwietnia 2007 r., 

− opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od  
1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. w dniu 12 czerwca 2008 r., 

− opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od  
1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w dniu 8 maja 2009 r., 

 
i są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
http://www.bbidevelopment.pl/pl/relacje_inwestorskie/raporty_okresowe. 
 
Emitent oświadcza ponadto, Ŝe nie miało miejsca zdarzenie odmowy przez biegłego rewidenta wyraŜenia opinii o 
badanych historycznych informacjach finansowych lub wydania opinii negatywnej. 
Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2008 r. zawierała 2 zastrzeŜenia. Treść opinii stanowi integralny 
element skonsolidowanego raportu finansowego za 2008 r. i jest dostępna na stronie internetowej Emitenta pod 
adresem: http://www.bbidevelopment.pl/pl/relacje_inwestorskie/raporty_okresowe  
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20.4.2. Wskazanie innych informacji w Dokumencie Re jestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłych 
rewidentów 

W Dokumencie Rejestracyjnym ani w całym Prospekcie oprócz historycznych informacji finansowych za lata 
2006-2008 doprowadzonych do porównywalności na potrzeby Prospektu emisyjnego zamieszczonych w pkt 20.1. 
Dokumentu Rejestracyjnego oraz skonsolidowanych informacji finansowych pro forma zamieszczonych w pkt 
20.2. Dokumentu Rejestracyjnego nie przedstawiono innych informacji, które zostały zbadane przez biegłych 
rewidentów.  

20.4.3. Informacja o danych finansowych w Dokumenci e Rejestracyjnym nie pochodz ących ze 
sprawozda ń finansowych Emitenta zbadanych przez biegłego rewi denta 

Dane finansowe za I półrocze 2009 r. oraz dane za III kwartał 2009 r. nie zostały zbadane przez biegłego 
rewidenta. Dane finansowe za I półrocze 2009 r. zostały poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta.  

20.5. Data najnowszych informacji finansowych 
Ostatnie opublikowane informacje finansowe obejmują skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za 
III kwartał 2009 r. i zostały włączone do niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego przez odniesienie na podstawie 
art. 22 ust. 2 Ustawy o ofercie i art. 28 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji 
takich prospektów emisyjnych, oraz rozpowszechniania reklam.  
Niezbadane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zostało opublikowane w raporcie okresowym przekazanym do 
publicznej wiadomości w dniu 13 listopada 2009 r. 
 
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa powyŜej zostały podane do publicznej wiadomości w trybie przekazania 
raportów okresowych i udostępnione są w Centrum Informacyjnym KNF w Warszawie 
Pl. Powstańców Warszawy 1 oraz w serwisie elektronicznym ESPI. PowyŜsze raporty udostępnione zostały w 
siedzibie Emitenta w Warsaw Corporate Center 00-688 Warszawa, ul. E. Plater 28 oraz na stronie internetowej 
Emitenta pod adresem: http://www.bbidevelopment.pl/pl/relacje_inwestorskie/raporty_okresowe. 

20.6. Śródroczne i inne informacje finansowe 
Po dacie swoich ostatnich sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta (rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 r.) Emitent opublikował skonsolidowane sprawozdania 
finansowe za I kwartał 2009 r., za I półrocze 2009 r. oraz za III kwartał 2009 r. Sprawozdania te nie zostały 
zbadane przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 r. zostało poddane przeglądowi 
przez biegłego rewidenta. 

20.7. Polityka dywidendy 
Ze względu na poniesienie straty netto w 2006 r. i pokrycie jej zyskiem netto za 2007 r. Emitent nie wypłacał 
dywidendy za lata obrotowe 2006 i 2007. Zysk netto osiągnięty w 2008 r. w całości przekazano na kapitał 
zapasowy. W razie wypracowania zysku w 2009 r., Zarząd Emitenta będzie wnioskował o pozostawienie całego 
zysku za wspomniany okres w Spółce. 

20.8. Postępowania s ądowe i arbitra Ŝowe 
Emitent nie jest i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie był stroną Ŝadnych postępowań sądowych lub arbitraŜowych 
istotnych dla jego działalności. 

20.9. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Grupy  
Ostatnim zbadanym sprawozdaniem finansowym opublikowanym przez Grupę było skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008. Od daty zakończenia tego okresu miały miejsce następujące 
znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Grupy: 
 

− emisje akcji i podwyŜszenia kapitału zakładowego: 
o podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 24.573.530 Akcji serii H po cenie 

emisyjnej 0,36 zł w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonych inwestorów. 
Objęto wszystkie oferowane akcje, a Emitent pozyskał 8.846 tys. zł. Kapitał Emitenta został 
podwyŜszony do kwoty 27.031 tys. zł, 

o podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 190.000.000 Akcji serii I po cenie 
emisyjnej 0,32 zł w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonych inwestorów i 
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obligatariuszy Emitenta. Objęto wszystkie oferowane akcje, a Emitent pozyskał 60.800 tys. zł. 
Kapitał zakładowy Emitenta został podwyŜszony do kwoty 46.031 tys. zł; 

w wyniku emisji akcji i podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitent ukształtował korzystniejszą strukturę 
kapitałową, zwiększając udział w pasywach stabilnych długoterminowych źródeł finansowania – 
kluczowych dla działalności developerskiej. Jednocześnie poprawie uległa płynność Grupy. 
Wpływy z emisji Emitent przeznaczył przede wszystkim na redukcję zadłuŜenia Grupy oraz na 
podwyŜszenie wkładów własnych na potrzeby zaciągnięcia kredytów finansujących realizację inwestycji 
developerskich, niezbędnego z uwagi na obecną sytuację rynkową oraz wymogi banków kredytujących, 

 
− nabycie w okresie maj-czerwiec 2009 r. 2.815 szt. wyemitowanych obligacji własnych o jednostkowej 

wartości nominalnej 10 tys. zł za łączną cenę sprzedaŜy wynoszącą 28.919.514,95 zł. Średnia cena 
nabycia jednej obligacji wyniosła 10,27 tys. zł. Obligacje, zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), zostały następnie umorzone, 
Nabycie przez Emitenta obligacji własnych przyczyniło się do redukcji zadłuŜenia, poprawy 
bezpieczeństwa finansowego Grupy oraz zmniejszenia kosztów obsługi odsetek, 
 

− podpisanie w dniu 30 czerwca 2009 r. aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A. odraczającej 
termin ostatecznej spłaty kredytu na 30 czerwca 2010 r. Przesunięcie terminu spłaty kredytu pozwoli w 
ocenie Zarządu w planowy sposób zakończyć działania przygotowawcze przed uruchomieniem 
pierwszego etapu przedsięwzięcia oraz sfinalizować rozmowy prowadzone z potencjalnymi 
współinwestorami w projekcie Koneser (Projekt Developerski 6), 

 
− osiągnięcie w czerwcu 2009 r. 30% progu zawartych umów sprzedaŜy mieszkań w inwestycji „Dom na 

Dolnej” w Warszawie, realizowanej przez podmiot celowy Realty Management Sp. z o.o. Projekt 
Developerski 3 sp.k., które pozwoliło na uruchomienie kolejnej transzy kredytu na kontynuację 
inwestycji. We wrześniu 2009 r. przekroczony został próg 40% zawartych umów sprzedaŜy, natomiast 
przekroczenie progu 50% w listopadzie 2009 r. pozwoliło na uruchomienie kolejnej, istotnej transzy 
kredytu na kontynuację inwestycji. Tym samym, projekt uzyskał zapewnione finansowanie do 
zakończenia prac budowlanych. Finalizacja inwestycji zaplanowana jest na 2010 r., 

 
− wprowadzenie inwestycji „Plac Unii” w Warszawie w fazę zaawansowanych rozmów odnośnie 

finansowania projektu; W dniu 12 marca 2009 r. Emitent podpisał list intencyjny ze spółką wykonującą 
roboty budowlane Karmar S.A. z grupy Bouygues w sprawie prowadzenia dalszych rozmów dotyczących 
finansowania przedsięwzięcia oraz prowadzenia robót budowlanych jako generalny wykonawca. W dniu 
9 lipca 2009 r. Emitent zawarł przedwstępną umowę inwestycyjną z developerem Liebrecht&WooD 
Polska Sp. z o.o. w przedmiocie współfinansowania inwestycji „Plac Unii” w Warszawie, co stanowi 
istotny etap w realizacji inwestycji. W umowie ustalono, Ŝe w następstwie przeprowadzenia procesu due 
diligence przez inwestora zawarta zostanie właściwa umowa inwestycyjna zobowiązująca 
Liebrecht&WooD Polska Sp. z o.o. do wniesienia do inwestycji „Plac Unii” kwoty 80.000 tys. zł przy 
równoczesnym udzieleniu kredytu budowlanego, a takŜe odkupienie przez inwestora od Emitenta 
mniejszościowego udziału w projekcie. Wkład finansowy inwestora przyczyni się do zwiększenia tzw. 
wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu, co - w ocenie Zarządu Emitenta – pozwoli na uzyskanie 
finansowania bankowego na korzystniejszych warunkach oraz zwiększy bezpieczeństwo inwestycji. 
Finalizacja inwestycji „Plac Unii” przewidywana jest na koniec 2012 r. Na dzień zatwierdzenia 
Dokumentu Rejestracyjnego zostało zakończone badanie „due diligence” projektu „Plac Unii” przez 
współinwestora. W dniu 1 listopada 2009 r. do Emitenta wpłynęła „Oświadczenie o pozytywnym 
zakończeniu due diligence” które – zgodnie z zawartą przedwstępną umową inwestycyjną - było 
podstawowym warunkiem przystąpienia przez Liebrecht & Wood do umowy ostatecznej. 

 
− połączenie ze spółką Juvenes Sp. z o.o.; w dniu 14 września 2009 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w 

spr. wyraŜenia zgody na uzgodnienie i podpisanie planu połączenia ze spółką Juvenes Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie przy parytecie dla wspólników Juvenes Sp. z o.o. 12% w połączonych kapitałach 
obu spółek. Plan połączenia wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego dla jego zbadania został 
podpisany przez zarządy obu łączących się spółek oraz złoŜony we właściwym sądzie rejestrowym. Plan 
Połączenia przewiduje m.in. Ŝe połączenie obu w/w spółek nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 
pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Juvenes sp. z o.o. na Emitenta w zamian za akcje 
nowej emisji Emitenta, które zostaną wydane wspólnikom Juvenes sp. z o.o. W związku z planowanym 
połączeniem przewiduje się podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 6.276.940 zł w 
drodze emisji 62.769.400 akcji zwykłych na okaziciela serii J o nominalnej wartości 0,10 zł kaŜda, z 
przeznaczeniem dla wspólników Juvenes sp. z o.o. Połączenie umoŜliwi wzmocnienie i uzupełnienie 
kompetencji Emitenta w pełnym zakresie przygotowywania i realizacji przedsięwzięć developerskich, w 
szczególności w zakresie prac projektowych, przygotowania, obsługi i zarządzania projektami oraz 
nadzoru developerskiego. W ocenie Zarządu scalenie obu spółek jest szczególnie istotne dla przebiegu 
procesów związanych z realizacją inwestycji budowlanych i sprzedaŜy powierzchni w obiektach, których 
termin realizacji przewidziany jest w nadchodzącym roku, jak równieŜ z punktu widzenia optymalnego 
dla akcjonariuszy Emitenta wykorzystania potencjału pozyskiwania atrakcyjnych projektów w przyszłości. 
To z kolei przyczyni się do: 
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o osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu z posiadanego portfela inwestycyjnego Emitenta pomimo 
zmiany sytuacji na rynku developerskim,  

o optymalizacji działalności Emitenta w zakresie prac projektowych, przygotowania i obsługi 
inwestycji, komercjalizacji powierzchni uŜytkowej,  

o efektywniejszej i szybszej realizacji projektów developerskich Emitenta realizowanych na 
terenie Warszawy, 

o utrzymania atrakcyjnej stopy zwrotu równieŜ w przyszłości, po zakończeniu obecnie 
realizowanych przedsięwzięć. 

W dniu 10 listopada 2009 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym podjęto uchwałę 
w sprawie połączenia Emitenta ze spółką Juvenes Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku 
Juvenes Sp. z o.o. na Emitenta, w zamian za akcje, które Emitent wyda wspólnikom przejmowanej 
spółki Juvenes Sp. z o.o. przy jednoczesnym podwyŜszeniu kapitału Emitenta o kwotę 6.276.940 zł, tj. 
do kwoty 52.307.825 zł. 
W dniu 30 listopada 2009 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Juvenes Sp. z o.o. podjęło 
uchwałę w sprawie połączenia spółki Juvenes Sp. z o.o. z Emitentem w drodze przeniesienia całego 
majątku Juvenes Sp. z o.o. na Emitenta przy następującym parytecie wymiany: 627.694 Akcji serii J za 1 
udział Juvenes Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraziło takŜe zgodę na zmianę 
Statutu Emitenta. 
 

− zakończenie procesu pozyskiwania finansowania dla inwestycji „Rezydencja Foksal” w Warszawie i 
podpisanie umowy generalnego wykonawstwa; w dniu 18 listopada 2009 r. spółka Mazowieckie 
Towarzystwo Powiernicze Sp. z o.o. Projekt Developerski 1 S.K.A. zawarła z Bankiem Polskiej 
Spółdzielczości S.A. umowę kredytową o wartości 30.000 tys. zł na finansowanie projektu 
inwestycyjnego „Rezydencja Foksal”. Zawarcie umowy pozwoliło na zamknięcie procesu finansowania 
budowlanego dla inwestycji. W dniu 18 listopada 2009 r. spółka celowa Mazowieckie Towarzystwo 
Powiernicze Sp. z o.o. Projekt Developerski 1 S.K.A. podpisała takŜe umowę, której przedmiotem jest 
wybudowanie w ramach generalnego wykonawstwa budynku wielofunkcyjnego "Rezydencja Foksal". 
Pod koniec listopada 2009 r. przekazano plac budowy generalnemu wykonawcy. Na przełomie listopada 
i grudnia 2009 r. w związku z osiągnięciem wymaganego poziomu wpływów z przedsprzedaŜy w 
wysokości 10.000 tys. zł uruchomiona została pierwsza transza kredytu w kwocie 26.081 tys. zł. Kredyt 
ten przeznaczono na całkowitą spłatę kredytu w Raiffeisen Bank Polska S.A. udzielonego spółce MTP 
PD 1. 

21. INFORMACJE DODATKOWE 

21.1. Kapitał zakładowy Emitenta 

21.1.1. Wielko ść wyemitowanego kapitału zakładowego Emitenta 

Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 46.030.885 zł złotych i 
dzieli się na: 

I. 22.843.532 akcji zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 22.843.532, o wartości 
nominalnej 0,10 złotych kaŜda, 

II. 91.374.128 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do numeru 91.374.128, o wartości 
nominalnej 0,10 zł kaŜda, 

III. 114.217.660 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000000001 do numeru 114.217.660, o 
wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda, 

IV. 17.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 00000001 do numeru 17300000, o wartości 
nominalnej 0,10 zł kaŜda, 

V. 24.573.530 akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 00000001 do numeru 24573530, o wartości 
nominalnej 0,10 zł kaŜda, 

VI. 190.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I od numeru 000000001 do numeru 190.000.000 o 
wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda. 

Kapitał zakładowy pokryty jest wkładami pienięŜnymi i niepienięŜnymi. Wniesienie aportów na kapitał zakładowy 
następowało w wyniku podwyŜszeń kapitału dokonywanych w latach 1995-1996. W ramach tych podwyŜszeń 
akcje nie były emitowane w odrębnych seriach (kolejne emisje zaliczone zostały do serii A). Wartość akcji 
objętych za aport wynosi 2.945.804,10 zł. Kapitał zakładowy został opłacony w całości. 
 
Statut zawiera w Artykule 91 upowaŜnienie dla Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach 
kapitału docelowego o kwotę wynoszącą do 6.853.059,60 zł poprzez emisję do 68.530.596 nowych akcji 
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda akcja. 
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Dotychczas w ramach kapitału docelowego wyemitowanych zostało 41.873.530 akcji (Akcje Serii G i Akcje Serii 
H) o łącznej wartości nominalnej 4.187.353 zł.  
 
Na początek i na koniec kaŜdego roku objętego historycznymi danymi finansowymi liczba akcji Emitenta w 
obrocie wynosiła: 
 

Rok  01.01 31.12 

2005 22.843.532 22.843.532 

2006 22.843.532 114.217.660 

2007 114.217.660 228.435.320 

2008 228.435.320 245.735.320 

21.1.2. Akcje niereprezentuj ące kapitału 

Nie istnieją inne akcje Emitenta poza akcjami tworzącymi kapitał zakładowy. 

21.1.3. Liczba, warto ść ksi ęgowa i warto ść nominalna akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, inn ych osób 
w imieniu Emitenta 

Emitent nie posiada własnych akcji. 
Inne osoby nie posiadają w imieniu Emitenta jego akcji. 

21.1.4. Liczba zamiennych papierów warto ściowych, wymiennych papierów warto ściowych lub papierów 
warto ściowych z warrantami oraz zasady i procedury, który m podlega ich zamiana, wymiana lub 
subskrypcja 

W dniu 2 lipca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę Nr 38/2007 w sprawie 
wyraŜenia zgody na przyjęcie załoŜeń programu motywacyjnego dla kluczowych menadŜerów, emisji warrantów 
subskrypcyjnych, warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem 
prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. 
Na mocy powyŜszej uchwały, w związku z uchwaleniem programu motywacyjnego i warunkowych 
podwyŜszeniem kapitału zakładowego, dokonano emisji następujących warrantów subskrypcyjnych: 

1. nie więcej niŜ 4.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł kaŜda,  

2. nie więcej niŜ 4.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na 
okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł kaŜda,  

3. nie więcej niŜ 4.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na 
okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,1 zł kaŜda. 

Warranty będą miały postać dokumentową, będą imienne i niezbywalne.  
Uchwała przewiduje, Ŝe uprawnionymi do objęcia wyŜej wymienionych warrantów będą wskazani w odrębnej 
uchwale Rady Nadzorczej członkowie Zarządu oraz osoby naleŜące do kluczowej kadry kierowniczej Emitenta, 
niezaleŜnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyŜszych stanowiskach, 
odpowiedzialne za zarządzanie inwestycjami i finansami Emitenta. Na mocy uchwały akcjonariusze zostali 
pozbawieni prawa poboru warrantów w całości.  
Ponadto uchwała przewiduje, Ŝe Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale dookreśli liczbę warrantów, które będą 
oferowane poszczególnym, uprawnionym osobom. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie. KaŜdy z warrantów 
uprawnia do objęcia jednej akcji. Wykonanie prawa z warrantów winno nastąpić do dnia 31 grudnia 2012 roku, 
przy czym prawo do objęcia akcji wynikające z warrantu nie moŜe zostać wykonane wcześniej niŜ po upływie 9 
miesięcy od dnia przyjęcia oferty objęcia warrantu. Zgodnie z uchwałą warranty mają być oferowane 
uprawnionym osobą wyłącznie wówczas, gdy spełniony zostanie: 

1. w odniesieniu do warrantów serii A – warunek polegający na tym, Ŝe w okresie kolejno po sobie 
następujących 90 dni kalendarzowych przypadających w terminie pomiędzy dniem 30 czerwca 2007 r. a 
dniem 31 grudnia 2007 r. średni kurs akcji Emitenta na GPW, liczony jako średnia kursów zamknięcia, 
będzie wynosił nie mniej niŜ 2,70 zł, 

2. w odniesieniu do warrantów serii B – warunek polegający na tym, Ŝe w okresie kolejno po sobie 
następujących 90 dni kalendarzowych przypadających w terminie pomiędzy dniem 1 stycznia 2008 r. a 
dniem 31 grudnia 2008 r. średni kurs akcji Emitenta na GPW, liczony jako średnia kursów zamknięcia, 
będzie wynosił nie mniej niŜ 3,10 zł, 

3. w odniesieniu do Warrantów Serii C – warunek polegający na tym, Ŝe w okresie kolejno po sobie 
następujących 90 dni kalendarzowych przypadających w terminie pomiędzy dniem 1 stycznia 2009 r. a 
dniem 31 grudnia 2009 r. średni kurs akcji Spółki na GPW, liczony jako średnia kursów zamknięcia, 
będzie wynosił nie mniej niŜ 3,55 zł. 
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Ponadto, jeśli spełniony zostanie warunek wskazany w pkt. b), to osobom uprawnionym zaoferowane zostaną 
takŜe warranty serii A, zaś jeśli spełniony zostanie warunek wskazany w lit. c) to osobom uprawnionym 
zaoferowane zostaną takŜe warranty serii A i B, chyba, Ŝe warranty te zostały juŜ zaoferowane wcześniej.  
Średni kursu akcji Spółki na GPW rozumiany jest jako średnia kursów zamknięcia, co oznacza, Ŝe kurs ten 
wyliczany będzie jako iloraz sumy wartości kursów zamknięcia akcji spółki na GPW oraz liczby dni, w których kurs 
zamknięcia wystąpił (dni sesyjnych). 
 
JeŜeli Emitent wypłaci akcjonariuszom dywidendę z zysków za lata obrotowe 2007, 2008 lub 2009 lub nabędzie 
odpowiednio w tych latach akcje własne w celu umorzenia, wymogi dotyczące wartości średnich kursów akcji 
Spółki na GPW uznawane będą za obniŜone o narastająca wartość ustalonych przez Spółkę za te okresy 
dywidend przypadających na jedna akcje lub, odpowiednio, w przypadku nabycia akcji własnych w celu ich 
umorzenia, o łączna kwotę rzeczywiście poniesionych kosztów na to nabycie akcji własnych podzielona przez 
liczbę wszystkich akcji Spółki. 
 
Warranty zostaną zaoferowane co do zasady nie później niŜ w terminie 30 dni od ostatniego dnia 90-dniowych 
okresów, o których mowa powyŜej. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złoŜone w terminie 14 dni 
od daty złoŜenia oferty ich objęcia przez Emitenta. 
 
Z uwagi na fakt, Ŝe do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego nie ziścił się Ŝaden z warunków 
wskazanych w lit. a) do c) powyŜej Emitent nie dokonał oferty warrantów subskrypcyjnych i Ŝadne z nich nie 
zostały objęte i wydane osobom uprawnionym, nie istnieją zatem podmioty uprawnione z warrantów. Nie moŜna 
jednak wykluczyć, Ŝe w przyszłości spełniony zostanie warunek wskazany w lit. c) powyŜej i Emitent obowiązany 
będzie zaoferować objęcie wyŜej opisanych warrantów uprawnionym osobom.  
 
W związku z emisją warrantów dokonano takŜe warunkowego podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta o 
kwotę nie wyŜszą niŜ 1.200.000 zł. PodwyŜszenie nastąpiło w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D, akcji 
serii E oraz akcji serii F ewentualnym posiadaczom warrantów odpowiednio serii A, serii B oraz serii C. 
Warunkowe podwyŜszenie kapitału nastąpiło poprzez emisję nie więcej niŜ 4.000.000 akcji serii D, nie więcej niŜ 
4.000.000 akcji serii E i nie więcej niŜ 4.000.000 akcji serii F. Termin wykonania prawa do objęcia akcji upływa 31 
grudnia 2012 roku. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pienięŜne. Jednostkowa cena emisyjna 
będzie wynosiła: w odniesieniu do akcji serii D – 1,66 zł, akcji serii E – 1,78 zł, akcji serii F – 1,90 zł. Prawo 
objęcia akcji przysługiwać będzie wyłącznie posiadaczom warrantów, prawo akcjonariuszy do poboru akcji 
zostało w całości wyłączone. Zarząd został upowaŜniony do określenia pozostałych warunków emisji akcji.  

21.1.5. Informacje o wszystkich prawach nabycia lub  zobowi ązaniach w odniesieniu do kapitału 

Zobowiązania Emitenta wynikające z emisji warrantów subskrypcyjnych oraz związanego z tą emisją 
warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego zostały szczegółowo opisane w pkt. 21.1.4. powyŜej.  
 
W odniesieniu do postanowień dotyczących kapitału docelowego Statut Emitenta zawiera w Artykule 91 

upowaŜnienie dla Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę 
wynoszącą do 6.853.059,60 zł poprzez emisję do 68.530.596 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości 
nominalnej 0,10 zł kaŜda akcja. Zarząd moŜe wykonywać powyŜsze uprawnienie przez dokonanie jednego albo 
kilku kolejnych podwyŜszeń kapitału zakładowego. PowyŜsze upowaŜnienie wygasa z dniem 23 października 
2010 roku. 
 
Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd moŜe pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w 
stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd moŜe takŜe 
postanowić o wydaniu akcji w zamian za wkłady niepienięŜne. W pozostałym zakresie udzielonego upowaŜnienia, 
tj. w odniesieniu do określenia celu i sposobu oferowania akcji, jak takŜe szczególnych warunków emisji 
poszczególnych akcji Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie, bez potrzeby uzyskania zgody ze strony Rady 
Nadzorczej.  
 
Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego w ramach kapitału docelowego wyemitowanych zostało 
41.873.530 akcji (serie akcji oznaczone jako G i H) o łącznej wartości nominalnej 4.187.353 zł. Oznacza to, Ŝe w 
granicach istniejącego upowaŜnienia wyemitowanych moŜe zostać jeszcze nie więcej niŜ 26.657.066 akcji o 
łącznej wartości nominalnej nie większej niŜ 2.665.706,60 zł. 
 
Poza wskazanymi powyŜej nie istnieją Ŝadne inne zobowiązania Emitenta bądź uprawnienia Zarządu do 
podwyŜszenia kapitału zakładowego. 

21.1.6. Informacje o kapitale dowolnego członka gru py kapitałowej Emitenta, który jest przedmiotem opcj i 
lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, Ŝe stanie si ę on przedmiotem 
opcji, a tak Ŝe szczegółowy opis takich opcji wł ącznie z opisem osób, których takie opcje dotycz ą 

Na podstawie umowy zawartej 5 września 2007 roku pomiędzy Spółdzielnią SpoŜywców SUPERSAM a spółką 
zaleŜną Emitenta Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. spółdzielnia nabyła 8.000.000 akcji 
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spółki Nowy Plac Unii S.A. za łączną kwotę 8.000 tys. zł. Jednocześnie jednak w umowie tej postanowiono, Ŝe w 
terminie 60 dni od zaistnienia ostatniej z następujących dwóch okoliczności: (1) uzyskania ostatecznego i 
prawomocnego pozwolenia na uŜytkowanie budynku przy ul. Puławskiej 2 (2) ustanowienia w tym budynku prawa 
własności lokali na rzecz Spółdzielni, Spółdzielnia sprzeda na rzecz Realty Management sp. z o.o. Projekt 
Developerski 5 S.K.A. nabyte akcje NPU S.A. za cenę ich nabycia.  

21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału zakładow ego 

Początkowy kapitał akcyjny Emitenta określony w akcie zawiązania z dnia 15 grudnia 1994 r. wynosił 
1.000.000.000 starych złotych (po waloryzacji, 1.000.000 złotych) i został w całości pokryty gotówką.  
 
W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi i do dnia zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego miały 
miejsce następujące wydarzenia powodujące zmianę wysokości kapitału zakładowego bądź liczby lub rodzaju 
akcji, które się na ten kapitał składają: 
 

Rodzaj 
zdarzenia 

Warto ść zmiany 
kapitału (PLN) Rodzaj i liczba wyemitowanych akcji 

Data 
rejestracji w 

KRS 

Cena emisyjna 
akcji (PLN) 

podwyŜszenie 
kapitału 9.137.412,80 

91.374.128 akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda, opłacanych w 
całości wkładami pienięŜnymi 

3.10.2006 0,2 

podwyŜszenie 
kapitału 11.421.766 

114.217.660 akcji zwykłych na okaziciela serii C 
o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda, opłacanych 
w całości wkładami pienięŜnymi 

4.06.2007 0,5 

podwyŜszenie 
kapitału 1.730.000 

17.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o 
wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda, opłacanych w 
całości wkładami pienięŜnymi 

24.01.2008 1,43 

podwyŜszenie 
kapitału 2.457.353 

24.573.530 akcji zwykłych na okaziciela serii H o 
wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda, opłaconych w 
całości wkładami pienięŜnymi 

05.02.2009 0,36 

podwyŜszenie 
kapitału 

19.000.000 
190.000.000akcji zwykłych na okaziciela serii I o 
wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda, opłaconych w 
całości wkładami pienięŜnymi 

26.06.2009 0,32 

 
W powyŜszym okresie nie miału miejsca zmiany w prawie głosu akcji Emitenta, ani teŜ przypadki obniŜenia 
kapitału zakładowego Emitenta. 

21.2. Statut Emitenta 

21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalno ści Emitenta, ze wskazaniem miejsca w Statucie Spółki,  w którym 
są one okre ślone 

Celem Emitenta jest prowadzenie w sposób ciągły i zorganizowany działalności gospodarczej, która przynosić 
będzie jak największy zysk dla akcjonariuszy Emitenta.  
W dniu 30 lipca 2009 roku Walne Zgromadzenie dokonało nieznaczącej zmiany przedmiotu działalności Emitenta, 
polegającej na dostosowaniu brzmienia Statutu do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. 
Obecnie Artykuł 7 Statutu brzmi następująco: 
 
(Artykuł 7)  Przedmiotem działalności Funduszu jest:  

1. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z), 
2. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z), 
3. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń 

i funduszów emerytalnych (64.99.Z), 
4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (66.19.Z), 
5. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), z wyłączeniem czynności zastrzeŜonych dla banków, 
6. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z), 
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z) 
8. Roboty budowlane specjalistyczne (43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 

43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z.), 
9. Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 
10. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi (68.20.Z), 
11. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z). 

 
Artykuł 8 Statutu wprowadza następujące ograniczenie działalności Emitenta: zakaz posiadania przez Emitenta 
udziałów w spółkach cywilnych, jawnych, oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną 
odpowiedzialność Emitenta. 
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21.2.2. Podsumowanie wszystkich postanowie ń umowy spółki, statutu lub regulaminów Emitenta 
odnosz ących si ę do członków Zarz ądu i Rady Nadzorczej 

21.2.2.1. Zarząd 

Kompetencje 
Zarząd kieruje działalnością Emitenta i reprezentuje go na zewnątrz. Podstawą funkcjonowania Zarządu są 
przepisy ustawy, Statut oraz regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Zarząd w dniu 16 czerwca 2004 roku 
(uchwała Zarządu 12/2004). 
 
Zgodnie z artykułem 13 Statutu Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Emitentem z 
wyjątkiem uprawnień zastrzeŜonych przez prawo i Statut dla pozostałych organów Emitenta. Zarządowi podlegają 
takŜe pracownicy Emitenta. To zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.  
 
W myśl artykułu 32 Statutu w ciągu ośmiu miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany 
sporządzić i złoŜyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne 
sprawozdanie z działalności Emitenta w tym okresie, a w ciągu dziesięciu miesięcy przedłoŜyć ww. dokumenty 
WZA. 
 
W regulaminie Zarządu (§ 5) znajduje się postanowienie, iŜ Zarząd, kierując się interesem Emitenta, określa 
strategię oraz główne cele działania Emitenta i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za 
ich wdroŜenie i realizację.  
 
Ponadto Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania oraz prowadzenie spraw Emitenta 
zgodne z przepisami prawa i zasadami zawartymi w kodeksie „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2005” – 
zgodnie z oświadczeniem opublikowanym w dniu 23 czerwca 2006 roku (raport bieŜący 40/2006). 
 
Zarząd regularnie przygotowuje i przedstawia – wymagane prawem, lub innymi regulacjami obowiązującymi 
Emitenta - wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Emitenta oraz o 
ryzyku związanym z prowadzoną działalnością oraz o sposobach zarządzania tym ryzykiem. 
 
Organizacja 
Według artykułu 12 Statutu Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Członków Zarządu powołuje Rada 
Nadzorcza na okres wspólnej kadencji, która trwa dwa lata. Ponadto Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu 
i pozostałych członków Zarządu oraz określa liczbę członków Zarządu. Rada Nadzorcza ma prawo zawieszania 
w czynnościach lub odwoływania poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu. W takim przypadku do 
wykonywania czynności odwołanych członów Zarządu czasowo powoływani są członkowie Rady Nadzorczej. 
Wart podkreślenia jest takŜe fakt, iŜ od momentu, w którym Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem 
Emitenta, w skład Zarządu mogą wchodzić takŜe osoby nie będące obywatelami polskimi. 
 
W zakresie reprezentacji artykuł 14 Statutu stanowi, iŜ w przypadku Zarządu jednoosobowego do składania 
oświadczeń i podpisywania w imieniu Emitenta upowaŜniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu 
wieloosobowego do składania oświadczeń wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. JeŜeli zaś 
została ustanowiona prokura, prokurent składa i podpisuje oświadczenia w imieniu Emitenta zawsze łącznie z 
jednym członkiem Zarządu. 
 
Szczegółowe zasady dotyczące wykonywania powierzonych Zarządowi zadań zawiera regulamin pracy Zarządu. 
Zgodnie z jego postanowieniami Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami - w trybie 
głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  
 
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu ilekroć uzna to za wskazane. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia 
moŜe wystąpić takŜe kaŜdy z członków Zarządu indywidualnie. Decyzje zapadają większością głosów, bez 
względu na liczbę obecnych członków Zarządu, pod warunkiem, Ŝe wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo 
powiadomieni o terminie posiedzenia. Poszczególni członkowie Zarządu mogą głosować takŜe za pośrednictwem 
środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, z zastrzeŜeniem, Ŝe zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały.  
 
Głosowanie pisemne lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza 
Prezes Zarządu. Uchwały są waŜne, jeŜeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu 
uchwały i nie zgłosili sprzeciwu do trybu jej podjęcia. 

21.2.2.2. Rada Nadzorcza 

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej Emitenta regulują przepisy ustawy, Statut oraz Regulamin Rady Nadzorczej, 
który został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1 z dnia 18 marca 2009 roku. Przyjęcie nowego Regulaminu 
było konieczne m.in. w związku z nowymi zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi w Dobrych Praktykach 
Spółek Notowanych na GPW oraz z decyzją Rady w sprawie uregulowania działalności komitetów Rady – tj. 
Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń. 
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Walne Zgromadzenie podjęło takŜe w dniu 30 lipca 2009 roku uchwałę dotyczącą zmiany Statutu takŜe w 
zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej. Zmieniono m.in. kryteria niezaleŜności członków Rady Nadzorczej 
(dostosowując je do wymagań Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW) oraz zmieniono większość z jaką 
Rada podejmować będzie decyzję. Szczegóły tych zmian opisane zostały poniŜej. 
 
Kompetencje 
Artykuł 21 Statutu zawiera ogólną kompetencję Rady Nadzorczej do nadzorowania działalności Emitenta. Oprócz 
spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do 
uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej naleŜy w szczególności: 

1. przeprowadzenie oceny następujących dokumentów w zakresie ich zgodności z księgami i 
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym: 

a) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w ubiegłym roku obrotowym, 

b) jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za ubiegły rok obrotowy, 

c) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Emitenta w ubiegłym roku 
obrotowym – jeśli Fundusz jest obowiązany, w myśl odrębnych przepisów, do 
sporządzenia takiego sprawozdania, 

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za ubiegły 
rok obrotowy - jeśli Fundusz jest obowiązany, w myśl odrębnych przepisów, do 
sporządzenia takiego sprawozdania, 

e) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku albo pokrycia straty za ubiegły rok 
obrotowy. 

2. sporządzenie, zatwierdzenie i przedstawienie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego 
sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a), 

3. przedstawienie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Emitenta, z 
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla 
Emitenta, 

4. sporządzenie, zatwierdzenie i przedstawienie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego 
sprawozdania Rady z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym, z uwzględnieniem: 

a) pracy komitetów Rady, 

b) oceny pracy Rady, 

c) oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla 
Emitenta. 

5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań komitetów Rady z ich działalności w ubiegłym roku obrotowym, 

6. zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a takŜe powoływanie, 
zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,  

7. wyraŜanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie 
oraz udzielenie poŜyczki pienięŜnej, jeŜeli wartość danej transakcji przewyŜszy 20% (dwadzieścia 
procent) sumy bilansowej Emitenta według ostatniego bilansu, oraz wyraŜanie zgody na zbycie i nabycie 
nieruchomości, 

8. opiniowanie uchwalonego przez Zarząd porządku obrad Walnych Zgromadzeń,  

9. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego 
Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie moŜe działać. 

Zgodnie z Artykułem 21 ust. 3 jeŜeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niŜ pięciu członków, to na mocy 
Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, 
jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza. Postanowienie to ma umoŜliwić skorzystanie przez Radę z moŜliwości 
przewidzianej w art. 86 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 77, poz. 
649). 
  
Organizacja 
W myśl artykułu 16 Statutu w skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków. Członków Rady 
Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Wybór członków Rady 
Nadzorczej odbywa się poprzez głosowanie na kolejnych zgłoszonych kandydatów lub systemem blokowym tj. na 
wszystkich kandydatów jednocześnie, o ile nie został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw i liczba zgłoszonych 
kandydatów odpowiada liczbie stanowisk do obsadzenia, oraz w drodze głosowania odrębnymi grupami, zgodnie 
z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej zapadają 
bezwzględną większością głosów. 
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Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezaleŜności od Emitenta i podmiotów 
pozostających w istotnym z nim powiązaniu. Natomiast w zakresie kryteriów niezaleŜności stosuje się załącznik 
nr II Zalecenia Komisji Unii Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów 
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). 
Ponadto kaŜda osoba będąca pracownikiem Emitenta, podmiotu zaleŜnego lub podmiotu stowarzyszonego z 
Emitentem nie moŜe być uznana za spełniającą kryterium niezaleŜności. Kryterium to nie będzie spełnione takŜe 
wówczas, gdy pomiędzy członkiem Rady a akcjonariuszem Emitenta mającym prawo do wykonywania co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu istnieje rzeczywiste i istotne powiązanie. 
 
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami - w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest 
waŜna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i 
Ŝaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały. 
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 razy w roku obrotowym.  

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. 
Uchwały dotyczące następujących kwestii wymagają ponadto zgody co najmniej jednego członka niezaleŜnego 
Rady: 

a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Emitenta i jakiekolwiek podmioty z nim powiązane na 
rzecz członków Zarządu;  

b) wyraŜenia zgody na zawarcie przez Emitenta lub podmiot od niego zaleŜny istotnej umowy z 
podmiotem powiązanym z Emitentem, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami 
z nimi powiązanymi;  

c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. 

Szczegółowo kwestę organizacji pracy Rady Nadzorczej reguluje regulamin Rady Nadzorczej. Przewiduje on m. 
in., Ŝe Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego, 
sekretarza Rady. Rada podejmuje decyzje lub wyraŜa swoją opinię poprzez podjęcie stosownej uchwały. Uchwały 
podejmowane są w drodze głosowania, zaś głosowanie moŜe być przeprowadzone w następujących trybach: 

a) na posiedzeniach, przy czym dopuszczalne jest oddanie przez członka Rady głosu na piśmie, za 
pośrednictwem innego członka Rady, 

b) w trybie pisemnym,  

c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady. W przypadku niemoŜności działania przez przewodniczącego Rady, 
posiedzenia zwołuje co do zasady jego zastępca. O terminie posiedzenia decyduje osoba uprawniona do jego 
zwołania. Co do zasady dla waŜności uchwał podejmowanych na posiedzeniach wymagane jest zawiadomienie 
członków Rady o posiedzeniu. Regulamin wskazuje sposoby zawiadomienia o posiedzeniu. Porządek obrad 
określa osoba uprawniona do zwoływania posiedzeń Rady. Członek Rady oraz Zarząd mogą składać osobie 
uprawnionej do zwoływania posiedzeń Rady wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. 
Porządek obrad wskazany w zawiadomieniu moŜe zostać zmieniony w przypadkach wskazanych w Regulaminie, 
w szczególności, gdy obecni na posiedzeniu są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu 
co do zmiany porządku obrad. Rada moŜe odbyć posiedzenie równieŜ w razie braku formalnego zwołania posiedzenia, 
jeŜeli wszyscy członkowie Rady są obecni i Ŝaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i 
podejmowania uchwał.  

Regulamin Rady określa takŜe szczegóły działania rady poza posiedzeniami, a więc podejmowania uchwał w 
trybie pisemnym i za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Regulamin zawiera takŜe postanowienia 
dotyczące komitetów Rady Nadzorczej. Regulacje ogólne dotyczące tych komitetów, jak równieŜ opis zasad 
funkcjonowania komitetu audytu zostały opisane w pkt 16.3.1. Dokumentu Rejestracyjnego.  

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest określane przez walne zgromadzenie. 

21.2.3. Prawa, przywileje i ograniczenia zwi ązane z kaŜdym rodzajem istniej ących akcji 

Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi, na okaziciela. Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są 
określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa.  

Akcjonariuszowi Emitenta przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 

a) Prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu  finansowym, zbadanym przez biegłego 
rewidenta, który został przeznaczony przez walne zg romadzenie w drodze uchwały o podziale 
zysku do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela si ę w stosunku do liczby akcji (art. 347 KSH). 
Statut nie przewiduje innego sposobu podziału zysku.  

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy są posiadaczami akcji w 
dniu dywidendy. W dniu dywidendy ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. Dzień 
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ten wyznacza zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień ten moŜe być wyznaczony albo na dzień 
powzięcia uchwały o podziale zysku albo na inny dzień w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od 
dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 KSH). W myśl art. 348 § 2 KSH prawo do dywidendy powstaje 
zasadniczo w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, jednak jeśli Walne Zgromadzenie w uchwale o 
podziale zysku wyznaczyło dzień dywidendy na dzień inny, niŜ dzień powzięcia uchwały, wówczas 
prawo akcjonariuszy do dywidendy powstaje w dniu dywidendy. Prawo do wypłaty dywidendy staje się 
zaś wymagalne od dnia terminu wypłaty dywidendy. Według art. 348 § 3 KSH termin wypłaty dywidendy 
ustalany jest przez zwyczajne Walne Zgromadzenie. Postanowienia ustawy zostały powtórzone w art. 33 
Statutu, który stanowi, Ŝe datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne 
Zgromadzenie. Nadto wspomniane postanowienie Statutu przewiduje, Ŝe termin wypłaty dywidendy 
powinien nastąpić nie później niŜ w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. 
Przy określaniu terminu wypłaty dywidendy na uwadze mieć naleŜy takŜe brzmienie § 91 pkt 2 
Szczegółowych Zasad Działania KDPW, pomiędzy terminem ustalenia prawa do dywidendy, a dniem jej 
wypłaty musi upłynąć co najmniej 10 dni. 
 
W odniesieniu do dystrybucji środków z tytułu dywidendy naleŜy wskazać, iŜ § 97 Szczegółowych Zasad 
Działania KDPW zakłada, iŜ Emitent obowiązany jest do godziny 11:30 dnia terminu wypłaty dywidendy 
pozostawić do dyspozycji Krajowego Depozytu środki przeznaczone na realizację prawa do dywidendy 
na wskazanym przez Krajowy Depozyt Rachunku pienięŜnym lub rachunku bankowym. W dalszej 
kolejności następuje rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunki 
uczestników KDPW, ci zaś dokonują dalszego rozdziału środków między akcjonariuszy.  
 
Prawo do dywidendy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o jej wypłacie akcjonariuszom. Roszczenie o 
jej wypłatę staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale walnego zgromadzenia. Roszczenie o 
wypłatę dywidendy podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie przewidują 
wygaśnięcia prawa do dywidendy z upływem określonego czasu. 
 
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie moŜe przekraczać zysku za ostatni rok 
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z 
utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę 
dywidendy. Kwotę tę naleŜy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z 
ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy 
lub rezerwowe (art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Obowiązujące w Polsce prawo oraz Statut 
nie wprowadzają innych regulacji dotyczących stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, 
częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 
 
Statut nie przewiduje upowaŜnienia do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Nie 
przewiduje równieŜ Ŝadnego uprzywilejowania akcji w zakresie prawa do dywidendy.  
 
Szczególne procedury związane z dywidendami, a dotyczące akcjonariuszy będących nierezydentami, 
dotyczą w szczególności opodatkowania dochodów z dywidendy. W przypadku nierezydentów będących 
płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych dochody uzyskane z tytułu dywidendy są 
wprawdzie opodatkowane na tych samych zasadach, co dochody rezydentów (zryczałtowany podatek 
dochodowy wynoszący 19 %), niemniej opodatkowanie to następuje przy uwzględnieniu umów o 
unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki 
podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie 
(niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest moŜliwe pod warunkiem udokumentowania dla 
celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają identycznym zasadom opodatkowania jak podmioty 
podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o ile umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania nie stanowią inaczej. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o 
unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest moŜliwe pod 
warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od 
podatnika certyfikatem rezydencji. Dodatkowo na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z 
dywidend, jeŜeli spełnione są łącznie następujące warunki: (i) wypłacającym dywidendę jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; (ii) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend, o których mowa w pkt (i), jest spółka 
podlegająca w innym niŜ Rzeczpospolita Polska Państwie Członkowskim, lub w innym państwie 
naleŜącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, (iii) spółka, o której mowa w pkt (ii), 
posiada bezpośrednio nie mniej niŜ 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, (iv) 
odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend jest spółka, o której mowa w pkt (ii), albo zagraniczny 
zakład spółki, o której mowa w pkt (ii). Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka 
uzyskująca dochody (przychody) z dywidend posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej dywidendę 
w wysokości 10% udziałów (akcji) w kapitale, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma 
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równieŜ zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) 
upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku 
posiadania udziałów (akcji) w wymaganej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat podatnik jest 
obowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% dochodów 
(przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnienia.  

b) Prawo pierwsze ństwa do obj ęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych a kcji (prawo 
poboru).  

Na warunkach, o których mowa w art. 433 KSH, akcjonariusz moŜe zostać pozbawiony prawa poboru w 
części lub w całości w interesie Spółki. O pozbawieniu prawa poboru decyduje walne zgromadzenie w 
drodze uchwały podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu o konieczności 
uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyŜszeniu kapitału 
zakładowego stanowi, Ŝe nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową 
(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umoŜliwienia im 
wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Przepisu tego nie stosuje się takŜe gdy 
uchwała stanowi, Ŝe nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, 
którym słuŜy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji moŜe nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku 
obrad walnego zgromadzenia. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji moŜe nastąpić w 
przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. 

Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej następuje w jednym terminie, wskazanym w 
prospekcie emisyjnym albo memorandum informacyjnym, a w razie nieistnienia obowiązku sporządzenia 
tych dokumentów - w ogłoszeniu o prawie poboru. Wskazany w prospekcie emisyjnym lub memorandum 
informacyjnym termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji, nie moŜe być 
krótszy niŜ dwa tygodnie od dnia udostępnienia do publicznej wiadomości odpowiednio tego prospektu 
emisyjnego albo memorandum informacyjnego. Akcjonariusze mogą w terminie wykonania prawa 
poboru dokonać obok zapisu podstawowego takŜe zapisu dodatkowego na akcje w liczbie nie większej 
niŜ wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte 
dodatkowym zapisem Zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje, które nie zostały objęte ani 
w terminie realizacji prawa poboru, ani w ramach dodatkowego zapisu zarząd przydziela według 
swojego uznania, jednak po cenie nie niŜszej niŜ cena emisyjna. 

c) Prawo do obci ąŜania posiadanych akcji zastawem lub u Ŝytkowaniem.  

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub uŜytkowanie, są zapisane na 
rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów 
wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

d) Akcje Emitenta mog ą być umorzone za zgod ą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółk ę 
(umorzenie dobrowolne).  

Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać w szczególności 
podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji 
umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniŜenia kapitału 
zakładowego (art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych). 

e) Prawo do udziału w nadwy Ŝkach w przypadku likwidacji (art. 474 KSH) 

W wypadku likwidacji Emitenta jego majątek pozostały po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu wierzycieli 
dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Emitenta w stosunku do posiadanych Akcji Emitenta.  

Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie 
moŜe nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu 
wierzycieli.  
 

śadne z akcji Emitenta nie są uprzywilejowane co do podziału majątku. Statut nie określa innych zasad 
podziału majątku. 

 
Akcjonariuszom Emitenta przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 
 

a) Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art.  4061 KSH). 

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące 
akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).  
 

b) Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu (art. 411 - 413 KSH).  
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Na kaŜdą Akcję Serii I przypada jeden głos. Statut nie przewiduje zakazu przyznawania prawa głosu 
zastawnikowi lub uŜytkownikowi akcji. 

Statut nie przewiduje ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu. Nie przewiduje równieŜ kumulacji i 
redukcji głosów naleŜących do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zaleŜności.  

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje moŜliwości korespondencyjnego oddawania głosów.  

Akcjonariusz moŜe głosować odmiennie z kaŜdej z posiadanych akcji.  
  
Akcjonariusz moŜe co do zasady uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika.  

  
c) Prawo do Ŝądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia 

okre ślonych spraw w porz ądku obrad zgromadzenia przyznane akcjonariuszowi lu b 
akcjonariuszom reprezentuj ącym co najmniej jedn ą dwudziest ą kapitału zakładowego Spółki (art. 
400 i 401 KSH).  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą Ŝądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad tego zgromadzenia. śądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia naleŜy 
złoŜyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 
  
JeŜeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Ŝądania zarządowi nadzwyczajne walne 
zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy moŜe upowaŜnić do zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym Ŝądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego 
tego zgromadzenia. Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia 
zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na Ŝądanie których zostało zwołane zgromadzenie, 
mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałoŜonych uchwałą 
zgromadzenia.  
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego walnego zgromadzenia. 
śądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niŜ na dwadzieścia jeden dni. śądanie 
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 
śądanie moŜe zostać złoŜone w postaci elektronicznej.  
 
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niŜ na osiemnaście dni przed wyznaczonym 
terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na Ŝądanie 
akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.  
 

d) Prawo do zgłaszania Spółce projektów uchwał dotycz ących spraw wprowadzonych do porz ądku 
obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które maj ą zosta ć wprowadzone do porz ądku obrad (art. 
401 KSH). 

 
Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 
porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.  
 
KaŜdy z akcjonariuszy moŜe podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad.  

 

e) Prawo do zaskar Ŝania uchwał walnego zgromadzenia (art. 422-427 KSH).  

Prawo to obejmuje moŜliwość wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes Spółki lub mającej na celu 
pokrzywdzenie akcjonariusza. 

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą moŜe być zaskarŜona w drodze powództwa o 
stwierdzenie niewaŜności uchwały.  

Oba powyŜsze powództwa mogą być wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz poszczególnych 
członków tych organów, ale takŜe przez akcjonariusza, który: 

− głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zaŜądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

− został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 
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− nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku jego wadliwego zwołania lub powzięcia 
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia naleŜy wnieść w terminie miesiąca od dnia 
otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niŜ trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 
 
Powództwo o stwierdzenie niewaŜności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być 
wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niŜ w terminie roku od 
dnia powzięcia uchwały.  

 
ZaskarŜenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd 
rejestrowy moŜe jednakŜe zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. W 
przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa sąd, na wniosek pozwanej spółki, moŜe 
zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia 
jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to moŜliwości dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych.  

  
f) Prawo do Ŝądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (a rt. 385 KSH). 

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady 
nadzorczej powinien być dokonany przez najbliŜsze walne zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami.  
 
Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby 
reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru 
jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.  
 
Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez daną grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze 
głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy 
wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 
  
JeŜeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru 
członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.  
 
Przy wyborze rady nadzorczej grupami kaŜdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub 
ograniczeń, z uwzględnieniem jednakŜe wyłączenia głosów akcji niemych.  

  
g) Prawo do Ŝądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta okr eślonego zagadnienia 

związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadze niem jej spraw (rewident do spraw 
szczególnych – art. 84 – 86 Ustawy o ofercie).  

Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne 
zgromadzenie moŜe podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego 
zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw 
szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu Ŝądać zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia lub Ŝądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliŜszego 
walnego zgromadzenia.  
 
Rewidentem do spraw szczególnych moŜe być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i 
kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale walnego zgromadzenia, które 
zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw 
szczególnych nie moŜe być podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz spółki jej 
podmiotu dominującego lub zaleŜnego, jak równieŜ jej jednostki dominującej lub znaczącego inwestora 
w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie moŜe być równieŜ 
podmiot, który naleŜy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa 
powyŜej. 
  
JeŜeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z wnioskiem o powołanie rewidenta do spraw 
szczególnych wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu 
rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych.  

 
h) Prawo do uzyskania informacji o Spółce (art. 428 K SH) 

Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego 
Ŝądanie informacji dotyczących spółki, jeŜeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem 
obrad. Akcjonariusz moŜe się zwrócić o udzielenie informacji dotyczących spółki takŜe poza walnym 
zgromadzeniem.  
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Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeŜeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią 
powiązanej albo spółce lub spółdzielni zaleŜnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 
technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu moŜe odmówić 
udzielenia informacji, jeŜeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności 
karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.  
 
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeŜeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej 
spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.  
 
Zarząd moŜe takŜe udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeŜeli przemawiają za 
tym waŜne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niŜ w terminie dwóch tygodni 
od dnia zgłoszenia Ŝądania podczas walnego zgromadzenia.  
 
W dokumentacji przedkładanej najbliŜszemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie 
informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich 
przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliŜszemu walnemu 
zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych 
podczas walnego zgromadzenia.  
 
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia Ŝądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia 
i który zgłosił sprzeciw do protokołu, moŜe złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie 
zarządu do udzielenia informacji. Wniosek naleŜy złoŜyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego 
zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz moŜe równieŜ złoŜyć wniosek 
do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu 
akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.  

  
i) Prawo do Ŝądania wydania odpisów sprawozdania zarz ądu z działalno ści Spółki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzor czej oraz opinii biegłego rewidenta 
najpó źniej na pi ętnaście dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH ). 

j) Prawo do przegl ądania w lokalu Zarz ądu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa  w 
walnym zgromadzeniu oraz Ŝądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporz ądzenia, a tak Ŝe 
prawo zadania przesłania listy nieodpłatnie poczt ą elektroniczn ą (art. 407 § 1 i 1 1 KSH). 

k) Prawo do Ŝądania wydania odpisu wniosków w sprawach obj ętych porz ądkiem obrad w terminie 
tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2KSH ). 

l) Prawo do zło Ŝenia wniosku o sprawdzenie listy obecno ści na walnym zgromadzeniu przez 
wybran ą w tym celu komisj ę, złoŜoną co najmniej z trzech osób (art. 410 § 2 KSH). 

Wniosek mogą złoŜyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego 
reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 
komisji  

m) Prawo do przegl ądania ksi ęgi protokołów oraz Ŝądania wydania po świadczonych przez Zarz ąd 
odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). 

n) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wy rządzonej Emitentowi na zasadach 
okre ślonych w art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych, jeŜeli Emitent nie wytoczy powództwa 
o naprawienie wyrz ądzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnieni a czynu wyrz ądzającego 
szkod ę. 

o) Prawo do przegl ądania dokumentów oraz Ŝądania udost ępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie 
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 K SH (w przypadku poł ączenia spółek), w 
art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w  art. 561 § 1 KSH (w przypadku 
przekształcenia Spółki). 

p) Prawo do przegl ądania ksi ęgi akcyjnej i Ŝądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 
sporz ądzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych). 

q) Prawo Ŝądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariusz em Emitenta, udzieliła informacji, 
czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zale Ŝności wobec okre ślonej spółki handlowej albo 
spółdzielni b ędącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek d ominacji lub zale Ŝności 
ustał. Akcjonariusz mo Ŝe Ŝądać równie Ŝ ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udz iałów 
lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym  takŜe jako zastawnik, u Ŝytkownik lub na 
podstawie porozumie ń z innymi osobami. śądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi 
powinny by ć złoŜone na pi śmie (art. 6 § 4 i 6 KSH). 

r) Postanowienia w sprawie zmiany - Statut Emitenta pr zewiduje jedynie istnienie akcji na 
okaziciela (art. 9 ust. 3 Statutu). Postanowienie to wył ącza uprawnienie akcjonariuszy do Ŝądania 
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zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, ponie waŜ akcje takie w Spółce nie istniej ą. Zamiana 
akcji na akcje imienne wymagałaby uprzedniej zmiany  Statutu. 

21.2.4. Działania niezb ędne do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które maj ą 
bardziej znacz ący zakres ni Ŝ jest to wymagane przepisami prawa 

Statut Emitenta przewiduje istnienie jedynie akcji na okaziciela (art. 9 ust. 3 Statutu). Tym samym na podstawie 
obecnie obowiązującego Statutu akcjonariusze nie mają moŜliwości zamiany swych akcji na akcje imienne, 
poniewaŜ Statut nie przewiduje istnienia takich akcji. Zamiana taka wymagałaby uprzedniej zmiany Statutu. Z 
Ŝadnymi akcjami Emitenta nie są związane Ŝadne korzyści przyznane jakimkolwiek akcjonariuszom. śadne akcje 
Emitenta nie są uprzywilejowane. 

21.2.5. Zasady okre ślające sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych  zgromadze ń 
akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadze ń akcjonariuszy, wł ącznie z zasadami 
uczestnictwa w nich 

W zakresie zasad zwoływania Walnych Zgromadzeń w dniu 30 lipca 2009 roku Walne Zgromadzenie podjęło 
stosowne uchwały mające na celu dostosowanie brzmienia Statutu do przepisów Kodeksu spółek handlowych 
zmienionych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi, która weszła w Ŝycie w dniu 3 sierpnia 2009 r. Ustawa ta w sposób 
zasadniczy zmieniła sposób zwoływania i przygotowywania walnych zgromadzeń oraz uczestnictwa w nich 
akcjonariuszy i pełnomocników.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na 
Ŝądanie akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. 
śądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia naleŜy złoŜyć Zarządowi na piśmie lub w postaci 
elektronicznej. śądanie powinno być uzasadnione. śądanie to moŜe obejmować takŜe wniosek o umieszczenie 
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zarząd obowiązany jest w terminie dwóch tygodni od 
dnia przedstawienia mu Ŝądania zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Wniosek Rady Nadzorczej w 
przedmiocie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający stosowne uzasadnienie, winien być 
złoŜony Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym przez Radę terminem nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza moŜe takŜe zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŜeli jego 
zwołanie uzna za wskazane. Ponadto nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać takŜe akcjonariusze 
reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd najpóźniej do końca dziesiątego miesiąca po upływie roku 
obrotowego. Rada Nadzorcza moŜe zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŜeli Zarząd nie zwoła go w 
przepisanym terminie.  
 

Rada Nadzorcza, jak równieŜ akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego Walnego 
Zgromadzenia. śądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niŜ na dwadzieścia jeden dni przed 
wyznaczonym terminem zgromadzenia. śądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. śądanie moŜe zostać złoŜone w postaci elektronicznej. Zarząd jest 
obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem walnego 
zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na Ŝądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. 
Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.  

Co do sposobu zwołania Walnego Zgromadzenia zastosowanie znajdują tu odpowiednie przepisy Kodeksu 
spółek handlowych (art. 4021 – 4023). Zwołanie następuje zatem przez ogłoszenie dokonywane na stronie 
internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieŜących (w formie raportu 
bieŜącego). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego 
zgromadzenia.  

W zakresie prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Statut nie przewiduje odmiennych od Kodeksu 
spółek handlowych uregulowań. Zgodnie zatem z brzmieniem art. 4061 - 4063 Kodeksu spółek handlowych prawo 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 
szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). 
Natomiast uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i uŜytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeŜeli są wpisani do księgi 
akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na Ŝądanie uprawnionego z akcji 
zdematerializowanych zgłoszone nie wcześniej niŜ po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później 
niŜ w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący 
rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu.  
 
TakŜe prawo do ustanowienia pełnomocnika do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym 
Zgromadzeniu nie zostało uregulowane w Statucie odmiennie od postanowień zawartych w Kodeksie spółek 
handlowych (art. 412 – 4122). KaŜdy akcjonariusz moŜe zatem uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz 
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wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia 
akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba Ŝe co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej lub udzielenia w 
postaci elektronicznej.  
 
Zgodnie z postanowieniami Statutu Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Walne Zgromadzenia 
organizowane są w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w 
Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim 
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% kapitału zakładowego Funduszu. Uchwały Walnego 
Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, jeŜeli Statut lub ustawa nie stanowią 
inaczej.  
 
Szczegóły dotyczące przebiegu Walnych Zgromadzeń zostały określone w nowym Regulaminie Walnych 
Zgromadzeń, w którym uregulowano wiele instytucji przewidzianych w Dyrektywie 2007/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. Do najistotniejszych postanowień tego regulaminu naleŜą: 

a) określenie sposobu zawiadamiana Spółki o ustanowieniu pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej. Zawiadomienie takie powinno być przesyłane do Spółki za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o 
zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd moŜe określić inny sposób przesłania 
zawiadomienia. Sposób zawiadomienia jest kaŜdorazowo wskazywany w ogłoszeniu o 
zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Treść zawiadomienia pozwalająca na identyfikację 
mocodawcy i pełnomocnika została szczegółowo określona w regulaminie. JeŜeli 
zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza 
mocodawcy dokonanie zawiadomienia. JeŜeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom 
niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak 
zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów jest uwzględniane przy 
ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy 
na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności moŜe stanowić podstawę do niedopuszczenia lub 
do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

b) określenie sposobu zgłaszania Ŝądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliŜszego Walnego Zgromadzenia - Ŝądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub 
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. śądanie powinno zostać 
zgłoszone Zarządowi nie później niŜ na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia. Do Ŝądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie 
budzący wątpliwości wynikać będzie, Ŝe na dzień złoŜenia Ŝądania składający je są 
akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
Spółki. śądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi Ŝądanie. śądanie, 
jego forma oraz sposób jego złoŜenia winny odpowiadać przepisom prawa, regulaminowi oraz 
wymogom wskazanym kaŜdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.  

c) określenie sposób przeprowadzania głosowania - głosowanie nad projektami uchwał w danej 
sprawie przeprowadza się według kolejności wynikającej z listy projektów. Jeśli w toku 
głosowania za danym projektem uchwały opowie się większość wymagana do podjęcia 
uchwały, uchwałę uwaŜa się za podjętą w brzmieniu zaproponowanym w tym projekcie. W 
takim przypadku głosowania nad pozostałymi projektami nie przeprowadza się. Głosowanie 
Walnego Zgromadzenia jest jawne, chyba, Ŝe przepisy Kodeksu spółek handlowych bądź 
Statut przewidują przeprowadzenie głosowania tajnego. Głosowanie moŜe się odbywać przy 
wykorzystaniu komputerowego systemu liczenia głosów. Udział w głosowaniu 
korespondencyjnie jest niedopuszczalny. 

d) określenie sposób przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej - wybór członków Rady 
Nadzorczej odbywa się poprzez głosowanie na kolejnych kandydatów wpisanych na listę kandydatów. 
Członkami Rady Nadzorczej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów.  

Regulamin wprowadza takŜe szczegółowe rozwiązania dotyczące korzystania oraz przesyłania właściwych 
zawiadomień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Stąd w regulaminie znalazło się wiele reguł 
natury technicznej dotyczącej dostępu akcjonariuszy do informacji o zgromadzeniach, prawa wprowadzania 
określonych spraw do porządku obrad, prawa przedstawiania projektów uchwał, umocowywania pełnomocników i 
zawiadamiania Spółki.  

21.2.6. Postanowienia umowy spółki, statutu lub regu laminów Emitenta, które mogłyby spowodowa ć 
opó źnienie, odroczenie lub uniemo Ŝliwienie zmiany kontroli nad Emitentem 

Statut oraz regulaminy poszczególnych organów Emitenta nie zawierają postanowień, które mogłyby powodować 
ograniczenia w zakresie zmiany kontroli nad Emitentem. 
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21.2.7. Postanowienia umowy spółki, statutu lub regu laminów, reguluj ących progow ą wielko ść 
posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczn e jest podanie stanu posiadania akcji przez 
akcjonariusza 

Statut, ani Ŝaden inny akt regulujący wewnętrzną organizację Emitenta, nie zawiera postanowień, na podstawie 
których, po przekroczeniu progowej wielkości posiadanych akcji, akcjonariusz byłby zobowiązany zawiadomić o 
tym Emitenta. 

21.3. Warunki wynikaj ące z umowy spółki, statutu lub regulaminów, 
którym podlegaj ą zmiany kapitału, je Ŝeli zasady te s ą bardziej 
rygorystyczne ni Ŝ określone wymogami obowi ązującego prawa 
Artykuł 10 Statutu stanowi, iŜ nabycie przez Emitenta akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga upowaŜnienia 
udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie określa takŜe liczbę akcji jaka ma zostać 
nabyta przez Emitenta oraz cenę, za która nastąpi ich nabycie. Ponadto nabycie przez Emitenta akcji własnych w 
celu ich umorzenia, powinno być dokonane w taki sposób, aby Ŝadna grupa akcjonariuszy nie była 
uprzywilejowana. 

22. ISTOTNE UMOWY ZAWARTE POZA NORMALNYM TOKIEM 
DZIAŁALNO ŚCI 

W okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji Dokumentu Rejestracyjnego Emitent, ani 
Ŝaden podmiot od niego zaleŜny nie zawierał Ŝadnych istotnych umów, innych niŜ umowy zawierane w 
normalnym toku działalności Emitenta  
 
Emitent, ani Ŝaden podmiot od Emitenta zaleŜny nie zawierał umów wykraczających poza normalny tok 
działalności, które zawierają postanowienia powodujące powstanie zobowiązania Emitenta lub podmiotu od niego 
zaleŜnego lub nabycie przez Emitenta, bądź przez podmiot zaleŜny prawa o istotnym znaczeniu dla tych 
podmiotów.  
 
Nie istnieje podmiot wobec Emitenta dominujący.  
 

Podmioty zaleŜne od Emitenta nie są stronami Ŝadnych istotnych umów, zawartych inaczej niŜ w ramach 
normalnego toku działalności. Umowy zawarte w normalnym toku działalności przez Emitenta i podmioty od niego 
zaleŜne zostały opisane w pkt 6.1.3. Dokumentu Rejestracyjnego. 

23. INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ O ŚWIADCZENIA 
EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH 

Informacje osób trzecich zamieszczane w Dokumencie Rejestracyjnym pochodzą z dostępnych publikacji (analiz, 
raportów i danych statystycznych). Emitent oświadcza, Ŝe informacje od osób trzecich zamieszczone w 
niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym zostały dokładnie powtórzone oraz nie zostały pominięte Ŝadne fakty, 
które sprawiłyby, Ŝe powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. Dane o tych źródłach 
zostały wskazane w miejscach cytowania tych informacji. 
 
W Dokumencie Rejestracyjnym wykorzystane zostały następujące zewnętrzne źródła informacji: 
- dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), publikacje w serwisie, www.stat.gov.pl, 
- "Analiza sytuacji gospodarczej Polski w okresie I-IX 2009", raport sporządzony przez Ministerstwo Gospodarki 
opublikowany w serwisie www.mg.gov.pl, 
- „Rynek nieruchomości gruntowych w Polsce - wyniki badania zasobów gruntów inwestycyjnych na rynku 
gruntów inwestycyjnych, Maj 2009”, publikacja w serwisie www.prodevelopment.pl, 
- „Warszawski rynek nieruchomości, II kwartał 2009”, JONES LANG LASALLE IP, INC., publikacja w serwisie 
www.reas.pl, 
- „Warszawski rynek nieruchomości, III kwartał 2009”, JONES LANG LASALLE IP, INC., publikacja w serwisie 
www.reas.pl, 
- "Dane GUS – domów będzie więcej niŜ mieszkań", Open Finance, 
- „Indeks cen mieszkań wzrósł we wrześniu o 2,5 proc.”, Emil Szweda, Bernard Waszczyk, Open Finance, 
współpraca: Home Broker, publikacja w serwisie www.open.pl,  
- „Rynek Mieszkaniowy, Polska, Raport z rynku, III kwartał 2009 r.”, Ober-Haus Nieruchomości Sp. z o. o. z 
siedzibą Warszawie, publikacja w serwisie www.ober-haus.pl, 
- „Rynek Komercyjny, Polska, Raport z rynku, II kwartał 2009 r.” sporządzonego przez Ober-Haus Nieruchomości 
Sp. z o.o., publikacja w serwisie www.ober-haus.pl, 
- „Rynek Komercyjny, Polska, Raport z rynku, III kwartał 2009 r.” sporządzonego przez Ober-Haus Nieruchomości 
Sp. z o.o., publikacja w serwisie www.ober-haus.pl, 
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- „Prognoza Rozwoju Rynku Nieruchomości Biurowych w Polsce: Powrót do Przyszłości?, Sierpień 2009”, JONES 
LANG LASALLE IP, INC., publikacja w serwisie www.joneslanglasalle.pl. 
 
Zgodnie z wymogami określonymi w Rekomendacji CESR dla emitentów specjalnych w Dokumencie 
Rejestracyjnym w Załączniku nr 3 zamieszczono skrócone raporty z wyceny nieruchomości Grupy sporządzone 
na zlecenie Emitenta przez Knight Frank Sp. z o.o., Polish Properties Sp. z o.o., Biuro Obsługi Rynku 
Nieruchomości Censendi Jan Karwowski oraz Estima Wycena Nieruchomości Alicja Przylepa. 
 
Sporządzającymi raporty byli: 

1) Projekt Developerski 1 – Warszawa, ul. Kopernika 5/7/9 – Jan Karwowski (miejsce pracy: Biuro Obsługi 
Rynku Nieruchomości Censendi Jan Karwowski, Wrocław, ul. Braniewska 32 54-109) rzeczoznawca 
majątkowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), uprawnienia zawodowe nr 3263;  

2) Projekt Developerski 2 – Warszawa, ul. Rynek Nowego Miasta 7 – Monika Dębska (miejsce pracy: 
Knight Frank Sp. z o.o., Warszawa, ul. Mysia 5 00-496), rzeczoznawca majątkowy w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603, z późn. zm.), uprawnienia zawodowe nr 250, Dyplomowany Rzeczoznawca MRICS, MRTPI 
oraz Karolina Sabatowska – Gomułka (miejsce pracy: Knight Frank Sp. z o.o., Warszawa, ul. Mysia 5 
00-496), rzeczoznawca majątkowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), uprawnienia zawodowe 
nr 4251; 

3) Projekt Developerski 3 – Warszawa, ul. Dolna / ul. Konduktorska – Monika Dębska (miejsce pracy: 
Knight Frank Sp. z o.o., Warszawa, ul. Mysia 5 00-496), rzeczoznawca majątkowy w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603, z późn. zm.), uprawnienia zawodowe nr 250, Dyplomowany Rzeczoznawca MRICS, MRTPI 
oraz Karolina Sabatowska – Gomułka (miejsce pracy: Knight Frank Sp. z o.o., Warszawa, ul. Mysia 5 
00-496), rzeczoznawca majątkowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), uprawnienia zawodowe 
nr 4251; 

4) Projekt Developerski 5 – Warszawa, ul. Puławska 2 – Monika Dębska (miejsce pracy: Knight Frank 
Sp. z o.o., Warszawa, ul. Mysia 5 00-496), rzeczoznawca majątkowy w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. 
zm.), uprawnienia zawodowe nr 250, Dyplomowany Rzeczoznawca MRICS, MRTPI oraz Karolina 
Sabatowska – Gomułka (miejsce pracy: Knight Frank Sp. z o.o., Warszawa, ul. Mysia 5 00-496), 
rzeczoznawca majątkowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), uprawnienia zawodowe nr 4251; 

5) Projekt Developerski 6 – Warszawa, ul. Ząbkowska 27/31 – Monika Dębska (miejsce pracy: Knight Frank 
Sp. z o.o., Warszawa, ul. Mysia 5 00-496), rzeczoznawca majątkowy w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. 
zm.), uprawnienia zawodowe nr 250, Dyplomowany Rzeczoznawca MRICS, MRTPI oraz Karolina 
Sabatowska – Gomułka (miejsce pracy: Knight Frank Sp. z o.o., Warszawa, ul. Mysia 5 00-496), 
rzeczoznawca majątkowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), uprawnienia zawodowe nr 4251; 

6) Projekt Developerski 8 – Dziwnów, Polska – Krzysztof Grzesik (miejsce pracy: Polish Properties 
Sp. z o.o., Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 00-380) rzeczoznawca majątkowy w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z 
późn. zm.), uprawnienia zawodowe nr 9, Dyplomowany Rzeczoznawca FRICS oraz Marta Jurek-Maciak 
(miejsce pracy: Polish Properties Sp. z o.o., Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 00-380) rzeczoznawca 
majątkowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), uprawnienia zawodowe nr 4164, Dyplomowany 
Rzeczoznawca MRICS; 

7) Projekt Developerski 9 – Poznań, ul. Nad Jeziorem 109 – Krzysztof Grzesik (miejsce pracy: Polish 
Properties Sp. z o.o., Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 00-380) rzeczoznawca majątkowy w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603, z późn. zm.), uprawnienia nr 9, Dyplomowany Rzeczoznawca FRICS oraz Marta Jurek-
Maciak (miejsce pracy: Polish Properties Sp. z o.o., Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 00-380) 
rzeczoznawca majątkowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), uprawnienia zawodowe nr 4164, 
Dyplomowany Rzeczoznawca MRICS; 

8) Projekt Developerski 10 – Szczecin, ul. Łączna – Wkrzańska – Alicja Przylepa (miejsce pracy: Estima 
Wycena Nieruchomości Alicja Przylepa, Szczecin, ul. Szczęśliwa 16 71-742) rzeczoznawca majątkowy 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), uprawnienia zawodowe nr 3566. 
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Operaty szacunkowe wymienionych nieruchomości zostały zamieszczone w Dokumencie Rejestracyjnym za 
zgodą osób, które je sporządzały. 
 
Za wyjątkiem umowy na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości osoby sporządzające operaty oraz 
podmioty Knight Frank Sp. z o.o., Polish Properties Sp. z o.o., Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości Censendi Jan 
Karwowski oraz Estima Wycena Nieruchomości Alicja Przylepa nie są w Ŝaden inny sposób związane z 
Emitentem, tym bardziej z ich strony nie istnieje istotne zaangaŜowanie w Emitenta.  

24. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 

W okresie waŜności Dokumentu Rejestracyjnego w siedzibie Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta:  
www.bbidevelopment.pl  
moŜna zapoznać się z następującymi dokumentami:  

− Trzyczęściowym Prospektem emisyjnym, 
− Statutem Emitenta, 
− odpisem KRS Emitenta, 
− rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Emitenta za 2006 r. oraz rocznymi 

skonsolidowanymi sprawozdaniami Grupy za lata 2007-2008 oraz śródrocznymi skonsolidowanymi 
sprawozdaniami finansowymi Grupy za I półrocze 2009 r. oraz za III kwartał 2009 r. opublikowanymi na 
podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie wraz z raportami i opiniami biegłego rewidenta, 

− Regulaminem Walnego Zgromadzenia, Regulaminem Rady Nadzorczej i Regulaminem Zarządu 
Emitenta.  

 
W siedzibie Emitenta moŜna ponadto zapoznać się z następującymi dokumentami: 

− historycznymi skonsolidowanymi informacjami finansowymi Grupy Kapitałowej za lata 2007-2008 
doprowadzonymi do porównywalności na potrzeby Prospektu emisyjnego, 

− historycznymi informacjami finansowymi spółek zaleŜnych za lata 2007-2008, 
− oryginałami skróconych raportów z wyceny nieruchomości Grupy. 

 
 
Trzyczęściowy Prospekt emisyjny został udostępniony w formie elektronicznej na stronach internetowych:  
Emitenta   www.bbidevelopment.pl, 
Doradcy   www.ipo.com.pl, 
Oferującego  www.dmbzwbk.pl 
Doradcy Finansowego www.rubiconpartners.pl 

25. INFORMACJE O UDZIAŁACH W INNYCH 
PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 

Nazwa spółki Siedziba Główny przedmiot działalno ści 

Udział w kapitale 
zakładowym 

(majątku) i głosach 
na WZ (%) 

Realty Management sp. z o. o.  Warszawa 

budownictwo, obsługa 
nieruchomości, działalność 
holdingów, pośrednictwo finansowe 
pozostałe 

100 

Realty 2 Management sp. z o. o. Warszawa 

budownictwo, obsługa 
nieruchomości, działalność 
holdingów, pozostała finansowa 
działalność usługowa 

100 

Realty 3 Management sp. z o. o. Warszawa 

budownictwo, obsługa 
nieruchomości, działalność 
holdingów, pozostała finansowa 
działalność usługowa 

100 

Realty 4 Management sp. z o. o. Warszawa 

budownictwo, obsługa 
nieruchomości, działalność 
holdingów, pozostała finansowa 
działalność usługowa 

100 
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Mazowieckie Towarzystwo 
Powiernicze sp. z o.o. Projekt 
Developerski 1 S.K.A. 

Warszawa 
budownictwo, obsługa i wynajem 
nieruchomości na rachunek własny i 
na zlecenie 

37,80 

Realty Management sp. z o.o. 
Projekt Developerski 3 sp. k. Warszawa 

budownictwo, obsługa i wynajem 
nieruchomości na rachunek własny i 
na zlecenie 

99,45 

Realty 3 Management sp. z o.o. 
Projekt Developerski 4 sp. k. 

Warszawa 
budownictwo, obsługa i wynajem 
nieruchomości na rachunek własny i 
na zlecenie  

97,56 

Realty 3 Management sp. z o.o. 
Projekt Developerski 5 S.K.A. Warszawa 

budownictwo, obsługa i wynajem 
nieruchomości na rachunek własny i 
na zlecenie 

99,8 

Realty Management sp. z o.o. 
Projekt Developerski 6 S.K.A. Warszawa 

budownictwo, obsługa i wynajem 
nieruchomości na rachunek własny i 
na zlecenie 

99,75 

Realty Management sp. z o.o. 
Projekt Developerski 8 S.K.A. Warszawa 

budownictwo, obsługa i wynajem 
nieruchomości na rachunek własny i 
na zlecenie 

99,99 

Realty Management sp. z o.o. 
Projekt Developerski 9 S.K.A. Warszawa 

budownictwo, obsługa i wynajem 
nieruchomości na rachunek własny i 
na zlecenie 

99,98 

Realty 2 Management sp. z o.o. 
Projekt Developerski 10 S.K.A. Warszawa 

budownictwo, obsługa i wynajem 
nieruchomości na rachunek własny i 
na zlecenie 

64,99 

Nowy Plac Unii S.A. Warszawa 
budownictwo, obsługa i wynajem 
nieruchomości na rachunek własny i 
na zlecenie 

20,00 

 
Oprócz spółek Realty 2 Management sp. z o. o.,  Realty 3 Management sp. z o. o. oraz Realty 4 Management sp. 
z o. o. wszystkie spółki zostały skonsolidowane w rocznym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej za 2008 r. Spółki 
Realty 2 Management sp. z o. o.,  Realty 3 Management sp. z o. o. i Realty 4 Management sp. z o. o. zostały 
utworzone w 2009 r. Wartość księgowa udziału kapitałowego w tych spółkach stanowi mniej niŜ 10% 
skonsolidowanych aktywów netto Grupy oraz udział kapitałowy generuje mniej niŜ 10% skonsolidowanych 
zysków netto Grupy. 
 
Poza udziałami w wymienionych spółkach Emitent nie posiada Ŝadnych bezpośrednich lub pośrednich udziałów 
kapitałowych, tym bardziej takich, Ŝe udział kapitałowy generuje co najmniej 10% zysków lub straty netto 
Emitenta lub Grupy, lub wartość księgowa udziału kapitałowego stanowi co najmniej 10% kapitału i rezerw 
Emitenta lub aktywów netto Grupy. 


