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Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd BBI Development NFI S.A. informuje, że w dniu 9 czerwca 2009 roku zakończona została prywatna 
subskrypcja akcji nowej emisji serii I, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego na mocy uchwały NWZ z 
dnia 14 maja 2009 roku.

Umowy objęcia akcji serii I zawierane były z inwestorami w dniach od 26 maja 2009 roku do 9 czerwca 2009 roku. 
W ramach subskrypcji prywatnej oferowanych do objęcia było do 190.000.000 (sto dziewięćdziesiąt  milionów ci) 
akcji serii I, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 26 maja 
2009 roku jednostkową cenę emisyjną akcji serii I ustalono na 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze).

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zawarto 32 (trzydzieści dwie) umowy objęcia akcji serii I z 28 
(dwudziestoma ośmioma) podmiotami, na podstawie których wszystkie oferowane do objęcia akcje (tj. 
190.000.000) zostały objęte. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn akcji objętych subskrypcją oraz jednostkowej ceny 
emisyjnej, wyniosła 60.800.000 zł (sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy złotych).
Akcje nie były obejmowane przez subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję.

Łączne koszty emisji akcji serii I  Emitent wstępnie szacuje (z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów 
subskrypcji) na ok. 119.936,00 zł (to dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych), w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – ok. 119.936,00. zł 
b) wynagrodzenie subemitentów – 0 zł
c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł 
d) promocja oferty – 0 zł

Akcje serii I obejmowane były w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia 
prospektu/memorandum emisyjnego.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego 
subskrypcją Emitent wstępnie szacuje na 0,0006 zł .

Metoda rozliczenia kosztów: Koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki emisyjnej powstałej w
wyniku objęcia akcji po cenie wyższej od ich wartości nominalnej.

Zgodnie z uchwałą nr 4/2009 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.

Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 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 (Dz.U. Nr 33 z dnia 
28.02.2009 r., poz. 259).
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