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Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd BBI Development NFI S.A. informuję, iż w dniu wczorajszym tj. 18 grudnia 2008 roku w Kancelarii 
Notarialnej przy Alejach Jerozolimskich 133/43 w Warszawie w obecności notariusza Pani  Ewy Mroczek odbyło 
się posiedzenie Zarządu Spółki, który po zapoznaniu się z treścią uchwały Rady Nadzorczej NR 1/V/2008 z dnia 15 
grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru akcji serii H wyemitowanych w 
ramach kapitału docelowego, powziął uchwałę w sprawie podwyższenia zakładowego Spółki w ramach kapitału 
docelowego. 
Zarząd Spółki BBI Development NFI S.A. podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 24.573.532,00 zł (dwadzieścia cztery
miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć 
groszy) i nie większą niż 2.457.353,00 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy 
złote), tj. do kwoty nie mniejszej niż 24.573.532,10 (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące 
pięćset trzydzieści dwa złote i dziesięć groszy) i nie większej niż 27.030.885,00 zł (dwadzieścia siedem milionów 
trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego, nastąpi poprzez 
emisję od 1 (jednej) do 24.573.530 (dwudziestu czterech milionów pięciuset siedemdziesięciu trzech tysięcy 
pięciuset trzydziestu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda akcja. 

Akcje serii H zostaną zaoferowane podmiotom wskazanym przez Zarząd Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. 
Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd w drodze uchwały w terminie późniejszym.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
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