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Nabycie obligacji własnych 

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym (8 czerwca 
br.) otrzymał zawiadomienie o dokonaniu w dniu 5 czerwca 2009 r. przeniesienia praw z obligacji. Fundusz nabył 
65 sztuk zdematerializowanych obligacji własnych o jednostkowej wartości nominalnej 10.000 złotych i łącznej 
cenie nominalnej 650.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy). 

Nabycie nastąpiło w wyniku zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia praw z obligacji oraz dokonania 
odpowiedniego wpisu w ewidencji obligacji, zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 roku 
(Dz. U. 1995, Nr 83, poz. 420 z późn. zm.).

Nabycie nastąpiło za zgodną wolą stron, w celu okreś lonym w art. 25 w/w ustawy. 

Łączna cena sprzedaży wyniosła 662.320,75 zł (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia 75/100), 
czyli średnia cena nabycia przez Fundusz jednej obligacji to 10.189,55 zł (dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt 
dziewięć 55/100).

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
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