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Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna, 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 (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), niniejszym informuje o 

otrzymaniu w dniu 25 stycznia 2008 r., od BB Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8,  

zawiadomienia o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ustęp 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(„Ustawa”), w imieniu BB Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, numer KRS 0000048454 („Spółka”), 

zawiadamiamy, że Spółka uzyskała informację o dokonaniu w dniu 24.01.2008 roku przez Sąd Rejonowy dla 

miasta stołecznego Warszawy Wydział XII Gospodarczy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego BBI 

Development NFI SA, to jest rejestracji emisji akcji serii „G”.

Po rejestracji tego podwyższenia BB Investment Sp. z o.o. wraz z podmiotami zależnymi posiada łącznie 

94.475.455 akcji stanowiących 38,4460% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Funduszu.

Przed zajściem wyżej opisanego zdarzenia BB Investment Sp. z o.o. wraz z podmiotami zależnymi posiadała 

77.175.455 akcji Funduszu stanowiących 33,7844% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu 

Funduszu.

Jednocześnie informujemy, że na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia, w okresie kolejnych 12 

miesięcy BB Investment Sp. z o.o. nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu Funduszu.”
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(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2008-01-25 Radosław Świątkowski Członek Zarządu Radosław Świątkowski 

2008-01-25 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński 
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