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Temat

Ujawnienie stanu posiadania akcji – zawiadomienie o nabyciu akcji BBI Development S.A. 

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd BBI Development S.A., działając w trybie art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, od Pana Macieja Radziwiłła, zawiadomienia o 

poniższej treści:

„W oparciu o art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych nieniniejszym zawiadamiam, iż w 

dniu 20 i 23 grudnia 2013 r. nabyłem 40.607.446 akcji spółki BBI Development S.A. stanowiących 7,76 % kapitału 

zakładowego i 7,76 % głosów na jej walnym zgromadzeniu.

Przed ww nabyciem nie posiadałem żadnych akcji BBI Development S.A.

Wyżej wymienione transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., poza rynkiem

regulowanym.

Żadne podmioty zależne ode mnie nie posiadają żadnych akcji BBI Development S.A.

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Zawiadamiającym do wykonywania praw głosu z 

akcji.”
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Art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) 
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