ANEKS NR 1
Do prospektu emisyjnego BBI Development NFI S.A.
z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Pkt. 4.2.2 str. 38 w starej wersji Prospektu byo:
19 grudnia 2006 r. Komisja Przetargowa poinformowa a o zaakceptowaniu oferty Emitenta. 1 lutego
2007 r. PP WWW Koneser oraz Emitent zawar y przedwst pn umow sprzeday, z której prawa i
obowi zki zostan przej te przez spó k celow , niezw ocznie po jej zarejestrowaniu. Umowa
przyrzeczona zostanie zawarta po uzyskaniu stosownej zgody Ministerstwa Skarbu Pastwa, o któr –
na podstawie zawartej umowy przedwst pnej – wyst pi o PP WWW Koneser.
Pkt. 4.2.2 str. 38 w w nowej wersji Prospektu jest:
19 grudnia 2006 r. Komisja Przetargowa poinformowa a o zaakceptowaniu oferty Emitenta. 1 lutego
2007 r. PP WWW Koneser oraz Emitent zawar y przedwst pn umow sprzeday, z której prawa i
obowi zki zostan przej te przez spó k celow , niezw ocznie po jej zarejestrowaniu. Przyrzeczona
umowa sprzeday zostanie zawarta w terminie do dnia 4 maja 2007r., poniewa w dniu 12 kwietnia
2007 roku PP WWW Koneser przedstawi Emitentowi zgod Ministra Skarbu Pastwa na dokonanie
czynnoci w zakresie rozporz dzania sk adnikami aktywów trwa ych b d cych przedmiotem
wskazanej umowy przedwst pnej. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spe nieniu si
pozosta ych warunków wymienionych w umowie przedwst pnej, pozwalaj cych na nabycie
nieruchomoci wolnych od jakichkolwiek obci e i praw osób trzecich, w szczególnoci wierzycieli
PP WWW Koneser.

Str. 43 pkt 4.2.2. w tabeli dotyczcej Projektu 6: ul. Zbkowska/Biaostocka/Markowska, Praga –
Pónoc, Warszawa byo:
Aktualne informacje o
projekcie/ uwagi:

Zawarta zosta a umowa przedwst pna.
W chwili obecnej Spó ka oczekuje na zgod Ministerstwa
Skarbu Pastwa na zbycie prawa uytkowania wieczystego
nieruchomoci przez PP WWW Koneser.

Str. 43 pkt 4.2.2. w tabeli dotyczcej Projektu 6: ul. Zbkowska/Biaostocka/Markowska, Praga –
Pónoc, Warszawa jest:
Aktualne informacje o
projekcie/ uwagi:

Zawarta zosta a umowa przedwst pna.
W dniu 12 kwietnia 2007 roku PP WWW Koneser przedstawi
Emitentowi zgod Ministra Skarbu Pastwa na dokonanie
czynnoci w zakresie rozporz dzania sk adnikami aktywów
trwa ych b d cych przedmiotem wskazanej umowy
przedwst pnej.

Pkt. 5.1.1.1, str. 55 w starej wersji Prospektu byo:
Sporód wskazanych powyej warunków na uwag zas uguje ostatni (lit. f). Wyraa on przewidziany w
art 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnie przys uguj cych
Skarbowi Pastwa (Dz. U. 1996 Nr 106, poz. 493 ze zm.) obowi zek pastwowych osób prawnych do
uzyskania zgody ministra w aciwego do spraw Skarbu Pastwa na dokonanie czynnoci prawnej w
zakresie rozporz dzenia sk adnikami aktywów trwa ych, jeeli warto rynkowa przedmiotu
rozporz dzenia przekracza równowarto w z otych kwoty 50.000 euro, obliczonej na podstawie
redniego kursu og oszonego przez Narodowy Bank Polski wed ug stanu z dnia wyst pienia o zgod .
Dokonanie rozporz dzenia z naruszeniem tego wymogu skutkuje niewanoci dokonanej czynnoci
prawnej. Na mocy art. 5 b tej samej ustawy, podmiotem obowi zanym do z oenia wniosku o
udzielenie zgody na dokonanie rozporz dzenia jest pastwowa osoba prawna. Maj c na uwadze
powysze wymogi prawa stwierdzi naley, e nabycie przez Kupuj cego wspomnianych powyej
nieruchomoci wymaga zgody Ministerstwa Skarbu Pastwa. Dlatego te umowa przedwst pna
zobowi zuje PP WWW Koneser jako sprzedaj cego, aby w ci gu 14 dni od podpisania umowy
przedwst pnej z oy wymagany prawem wniosek, konieczny dla uzyskania wspomnianej zgody.
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Odwo uj c si do wymienionych powyej warunków (lit. a do lit. f) Kupuj cy moe  da zawarcia
przyrzeczonej Umowy Sprzeday Nieruchomoci w kadej chwili, równie z pomini ciem uprzedniego
spe nienia si warunków wymienionych w punktach od (a) do (e) w cznie.
Kupuj cy zobowi za si zawrze przyrzeczon umow sprzeday Nieruchomoci na pisemne
 danie Sprzedaj cego w terminie 15 dni od przedstawienia mu wymaganej zgody ministra
w aciwego do spraw Skarbu Pastwa i po uprzednim spe nieniu warunków zawarcia umowy.
Sprzedaj cy zobowi za si przes a Kupuj cemu orygina lub potwierdzon notarialnie kopi zgody
ministra w aciwego do spraw Skarbu Pastwa na zbycie Nieruchomoci niezw ocznie po jej
otrzymaniu
Pkt. 5.1.1.1, str. 55 w nowej wersji Prospektu jest:
Odwo uj c si do wymienionych powyej warunków (lit. a do lit. f) Kupuj cy moe  da zawarcia
przyrzeczonej umowy sprzeday nieruchomoci w kadej chwili, równie z pomini ciem uprzedniego
spe nienia si warunków wymienionych w punktach od (a) do (e) w cznie.
Kupuj cy zobowi za si zawrze przyrzeczon umow sprzeday nieruchomoci na pisemne  danie
Sprzedaj cego w terminie 15 dni od przedstawienia mu wymaganej zgody ministra w aciwego do
spraw Skarbu Pastwa i po uprzednim spe nieniu warunków zawarcia umowy. Sprzedaj cy
zobowi za si przes a Kupuj cemu orygina lub potwierdzon notarialnie kopi zgody ministra
w aciwego do spraw Skarbu Pastwa na zbycie Nieruchomoci niezw ocznie po jej otrzymaniu. W
dniu 12 kwietnia 2007 roku Sprzedaj cy przedstawi Emitentowi zgod Ministra Skarbu Pastwa na
dokonanie czynnoci w zakresie rozporz dzania sk adnikami aktywów trwa ych b d cych
przedmiotem opisywanej umowy przedwst pnej. Przyrzeczona umowa sprzeday zostanie zawarta w
terminie do 15 dni roboczych, a zatem do dnia 4 maja 2007r., jednake z zastrzeeniem spe nienia si
warunków pozwalaj cych na nabycie nieruchomoci wolnych od jakichkolwiek obci e i praw osób
trzecich, w szczególnoci wierzycieli Sprzedaj cego, tj. zgodnie z warunkami opisanymi powyej w
punktach od (a) do (e) w cznie.
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