BBI DEVELOPMENT SA

RB 2 2018
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2018

2018-01-10

Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat

Zawarcie aneksu do umowy z generalnym wykonawcą w projekcie „Centrum Marszałkowska” w Warszawie (d. DH
Sezam).
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Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: ,,Emitent”) w nawiązaniu do raportu Nr 11/2016 z dnia 12 marca 2016 r.
informuje, że spółka celowa Zarządzanie Sezam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowy Sezam sp.k.,
realizująca projekt „Centrum Marszałkowska”, przy ul. Marszałkowskiej 126/134 (dawny DH „Sezam”), podpisała
(jako „Inwestor”) w dniu 10 stycznia 2018 roku z Korporacją Budowlaną DORACO Spółka z o.o. z siedzibą w
Gdańsku (jako „Generalny Wykonawcą”) aneks do umowy o roboty budowlane, której przedmiotem jest
wybudowanie budynku wielofunkcyjnego „Centrum Marszałkowska” z garażem podziemnym, składającym się z
funkcji biurowej oraz domu handlowego o funkcji usługowo – handlowej wraz z infrastrukturą, wjazdami na
działkę, z przebudową istniejących części podziemnych (z możliwością etapowania prac), na działce ewidencyjnej
nr 2, cz. 1/3, cz. 16 z obrębu 5-03-10 przy ul. Marszałkowskiej 126/134 w Warszawie.
Data ukończenia robót oraz uzyskania przez Generalnego Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie budynku
„Centrum Marszałkowska” została niniejszym aneksem ustalona na dzień 2 maja 2018 roku, zaś łączna kwota
wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy została ustalona na 91.940.633,42 PLN netto (słownie:
dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 42/100),
powiększone o podatek od towarów i usług.
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