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Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką JUVENES sp. z o.o.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd BBI DEVELOPMENT NFI S.A., działając na podstawie art. 402 z indeksem 1 w zw. z art. 504 Kodeksu 
spółek handlowych, w nawiązaniu do raportu bieżącego 51/2009 z dnia 9 października 2009 roku, po raz drugi 
zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką JUVENES sp. z o.o. w Warszawie, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000031565 („Połączenie”).

Połączenie nastąpi na warunkach okreś lonych w planie Połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym z dnia 7 października 2009 roku, Nr 196, poz. 12557 oraz przekazanym do publicznej wiadomości 
raportem bieżącym nr 46/2009 z dnia 14 września 2009 roku. Plan Połączenia zakłada, że Połączenie nastąpi 
zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku JUVENES sp. z 
o.o. na Emitenta, w zamian za akcje nowej emisji, które Emitent wyda wspólnikom przejmowanej spółki JUVENES
sp. z o.o.

Jednocześnie zarząd Emitenta informuje, że akcjonariusze Emitenta, mają prawo przeglądać dokumenty, o 
których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w szczególności:
1) plan Połączenia wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności spółki JUVENES sp. z o.o. za trzy ostatnie lata 
obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
3) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Emitenta za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią 
i raportem biegłego rewidenta,
4) sprawozdanie zarządu JUVENES sp. z o.o. uzasadniające Połączenie, sporządzone zgodnie z art. 501 Kodeksu 
spółek handlowych,
5) sprawozdanie zarządu Emitenta uzasadniające Połączenie, sporządzone zgodnie z art. 501 Kodeksu spółek 
handlowych i zawierające stanowisko zarządu Emitenta dotyczące Połączenia,
6) opinię biegłego dotyczącą planu Połączenia, a sporządzoną zgodnie z art. 503 Kodeksu spółek handlowych.

Z powyższymi dokumentami akcjonariusze mogą się zapoznawać w biurze zarządu Emitenta w Warszawie 
(00-688), przy ul. Emilii Plater 28, piętro VI, w terminie do dnia 10 listopada 2009 roku (włącznie).

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że następujące dokumenty zostały przekazane także do publicznej 
wiadomości: plan Połączenia (w dnu 14 września br. RB nr 46/09), sprawozdanie zarządu Emitenta 
uzasadniające Połączenie oraz opinia biegłego (w dniu 8 października br. RB nr 49/09 oraz RB nr 50/09) i są 
dostępne na stronie internetowej Emitenta. 

Zarząd przypomina, że raportem bieżącym nr 52/2009 zwołane zostało, na dzień 10 listopada 2009 roku (godz. 
9:00, w siedzibie Spółki), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem będzie m.in. 
podjęcie uchwały o Połączeniu. Raport bieżący nr 52/2009 zawiera szczegółowe informacje dotyczące procedur 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna: 
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005, Nr 184, poz. 
1539 ze zm.) – informacje bieżące i okresowe.

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 55 2009BBI DEVELOPMENT NFI

BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT NFI Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emil ii Plater 28

(ulica) (numer)

630 33 88 630 33 90

(telefon) (fax)

fundusz@bbidevelopment.pl www.bbidevelopment.pl

(e-mail) (www)

526-10-22-256 010956222

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2009-10-23 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński 

2009-10-23 Paweł Nowacki Członek Zarządu Paweł Nowacki 

Komisja Nadzoru Finansowego

2


