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Temat

Sprzedaż akcji spółki celowej (Projekt Developerski 10)

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd BBI Development NFI SA (dalej: „Fundusz”) informuje, iż w dniu wczorajszym zawarł z Amber Sp. z o.o., z 
siedzibą w Szczecinie (dalej: „Kupujący”), umowę sprzedaży akcji, na mocy której Fundusz sprzedał Kupującemu 
700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii B spółki celowej (zależnej) „Realty Management Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 10 Spółka komandytowo – akcyjna”, z siedzibą w 
Warszawie (dalej: „Spółka”), o łącznej wartości nominalnej 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych).

Po zarejestrowaniu przez Sąd akcji serii D i E Spółki, o których emisji Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 
54/2008 z dnia 25 września br., pakiet akcji będący przedmiotem sprzedaży będzie stanowił 35% kapitału 
zakładowego Spółki i uprawniał do 35% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Cenę sprzedaży akcji Spółki, o których mowa powyżej, strony umowy ustaliły na łączną kwotę 19.458.600 zł 
(dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych). Łączna cena sprzedaży, o której 
mowa w zdaniu poprzedzającym, została zapłacona przez Kupującego w całości w dniu zawarcia umowy 
sprzedaży, niezwłocznie po jej podpisaniu.

Pakiet akcji będący przedmiotem transakcji sprzedaży, o której mowa powyżej, był obejmowany przez Fundusz za 
łączną kwotę 7.000.000 zł (siedem milionów złotych).

Umowa została uznana za zbycie aktywów o znacznej wartości ze względu na ich wartość wynoszącą co najmniej 
20 % kapitału zakładowego Spółki. 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 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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