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Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. informuje, że w dniu 9 czerwca br. 
podpisana została ostatnia z umów objęcia akcji nowej emisji serii I w ramach subskrypcji prywatnej, a tym 
samym subskrypcja ta została zakończona.  

Zgodnie z uchwałą NWZ z dnia 14 maja 2009 roku wyemitowanych zostało do 190.000.000 akcji nowej emisji 
serii I o wartości nominalnej 0,10 zł, które przeznaczone zostały do objęcia w ramach niepublicznej subskrypcji 
prywatnej. Niepubliczną ofertą objętych zostały wszystkie 190.000.000 akcji serii I.  Akcje zostały zaoferowane 
inwestorom oraz dotychczasowym obligatariuszom Spółki. Cena emisyjna została ustalona uchwałą Zarządu na 
0,32 zł.

Wobec objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji emisja akcji serii I doszła do skutku i w opinii 
Zarządu zakończyła się pełnym sukcesem. Zgłaszany przez różne podmioty popyt przekroczył proponowaną do 
objęcia liczbę akcji.

Zarząd ocenia, że w wyniku emisji zadłużenie BBI Development NFI SA znacząco spadnie, przede wszystkim przez 
wcześniejsze nabycie większości wyemitowanych obligacji (co nastąpiło w ostatnich 10 dniach zgodnie z 
przekazywanymi raportami bieżącymi). Pozostałe przychody z emisji Fundusz planuje przeznaczyć na 
podwyższenie wkładów własnych do kredytów w najbardziej obiecujących projektach developerskich Spółki 
realizowanych poprzez podmioty celowe.

Zgodnie z uchwałą nr 5/2009 NWZ z dnia 14 maja 2009 roku akcje serii I mają być przedmiotem ubiegania się o 
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co 
planowane jest w perspektywie kilku miesięcy, po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego 
przygotowywanego obecnie prospektu emisyjnego.

Szczegółowe informacje na temat prywatnej subskrypcji akcji serii I zostaną przekazane przez Fundusz w ciągu 
dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji, zgodnie z § 33 ust. 1 i § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

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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