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Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd BBI Development NFI SA podaje do publicznej wiadomości informacje, dotyczące przeprowadzonej 

prywatnej subskrypcji akcji serii G.

Subskrypcja była prowadzona w dniach od 19 grudnia 2007 roku do 21 grudnia 2007 roku. 

W ramach subskrypcji zaoferowano w do objęcia 22.843.530 akcji serii G, każda o wartości nominalnej 0,10 zł. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 19 grudnia 2007 roku cenę emisyjną akcji (cenę po jakiej obejmowane były 

akcje w subskrypcji) ustalono na 1,43 zł. 

W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zawarto jedną umowę objęcia akcji, o której Zarząd BBI Development NFI 

SA informował w Raporcie Bieżącym 114/2007. Na podstawie tej umowy objętych zostało 17.300.000 akcji serii G 

(brak było redukcji). Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła zatem 24.739.000 zł.

Dnia 21 grudnia 2007 roku Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o ustaleniu wysokości kapitału zakładowego 

Spółki po podwyższeniu w wyniku objęcia 17.300.000 akcji serii G na kwotę 24.573.532 zł.

Akcje nie były obejmowane przez subemitentów - Spółka nie zawierała umów o subemisję.

Łączne okreś lenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji – 293.000 zł (wstępne 

oszacowanie z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów subskrypcji), w tym na:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 293.000 zł;

b) wynagrodzenie subemitentów - 0 zł;

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł;

d) promocja oferty - 0 zł.

Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki emisyjnej powstałej w 

wyniku objęcia akcji po cenie wyższej niż ich wartość nominalna.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego 

subskrypcją (wstępne oszacowanie z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów subskrypcji) – 0,02 zł.

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744)
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