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Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z bankiem PEKAO S.A. w projekcie Koneser w Warszawie 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd BBI Development NFI S.A. informuje, iż w dniu 28 marca 2013 roku spółka zależna Realty 3  Management 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 („PD6” „Kredytobiorca”) zawarła z Bankiem 

Pekao S.A. aneks do umowy kredytowej z dnia 5 października 2007 r. (z późniejszymi zmianami),  przesuwający 

datę całkowitej spłaty kredytu refinansującego zakup części nieruchomości, na której realizowany jest projekt 

„Koneser”, do dnia 28 lutego 2014 r., zgodnie z harmonogramem płatności okreś lonym poniżej: 

- 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych w terminie do dnia 29 marca 2013 r.

- 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych w terminie do dnia 31 lipca 2013 r.

- 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r.

- pozostała część Kredytu w kwocie 15.138.234,00 (piętnaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście 

trzydzieści cztery) w terminie do dnia ostatecznej spłaty kredytu, tj. 28 lutego 2014 r. 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
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