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Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2014 roku powziął wiadomość o 

tym, iż w dniu 28 sierpnia 2014 roku stała się ostateczna decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 marca 

2014 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca spółce celowej Emitenta pozwolenia na budowę 

budynku wielofunkcyjnego realizowanego przez Emitenta w ramach projektu „Centrum Marszałkowska”, przy ul. 

Marszałkowskiej 126/134 (dawny DH „Sezam”) w Warszawie (dalej: „Pozwolenie na Budowę”). 

Od korzystnego dla Emitenta Pozwolenia na Budowę złożone zostały, w kwietniu i maju 2014 roku, dwa niezależne 

odwołania. W stosunku do jednego z nich Wojewoda Mazowiecki, działający jako organ administracji II instancji, w 

dniu 28 sierpnia 2014 roku, stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Natomiast drugie z odwołań 

Wojewoda Mazowiecki rozpatrzył negatywnie, wydając w dniu 28 sierpnia 2014 roku decyzję utrzymującą w mocy 

Pozwolenie na Budowę. Oba rozstrzygnięcia Wojewody Mazowieckiego są ostateczne w administracyjnym toku 

instancji, a co za tym idzie ostatecznym stało się także korzystne dla Emitenta Pozwolenie na Budowę. 

Ostateczność Pozwolenia na Budowę jest istotnym pozytywnym zdarzeniem w projekcie „Centrum 

Marszałkowska” i umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych. Przedmiotowe rozstrzygnięcia Wojewody 

Mazowieckiego mogą być jednak przedmiotem zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. 

2013, poz. 1382) – „informacja poufna”
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