BBI DEVELOPMENT NFI

QSr 3/2009

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

3 / 2009
kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnyc h
za
3 kwartał roku obrotowego
2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
zawierając y skróc one skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skróc one sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
data przekazania: 2009-11-13

BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT NFI

Budownictwo (bud)

(skróc ona nazwa emitenta)

00-688

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

Warszawa

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Emilii 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)

w tys. zł
3 kwartał(y)
narastająco /
2009 okres od
2009-01-01 do
2009-09-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. EUR

3 kwartał(y)
narastając o /
2008 okres od
2008-01-01 do
2008-09-30

3 kwartał(y)
narastając o /
2009 okres od
2009-01-01 do
2009-09-30

3 kwartał(y)
narastająco /
2008 okres od
2008-01-01 do
2008-09-30

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody z inwestycji

1426

15121

324

4415

II. Koszty operacyjne

(5125)

(6113)

(1165)

(1785)

III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

(3699)

9008

(841)

2630

IV. Zysk (strata) netto

(4187)

9591

(952)

2801

V. Zysk (strata) netto na akc ję zwykłą (w zł/EUR)

(0,01)

0,04

(0,00)

0,01

VI. Przepływy środków pieniężnych z działalnośc i operacyjnej

9783

(126640)

2224

(36978)

VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
VIII. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności finansowej
IX. Przepływy oieniężne netto

85

563

19

164

(8646)

90403

(1965)

26397

1222

(35674)

278

(10417)

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
X. Przychody z inwestyc ji
XI. Koszty operac yjne
XII. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej

3621

15121

823

4415

(2964)

(3850)

(674)

(1124)

657

11271

149

(3291)

XIII. Zysk (strata) netto

(2499)

8839

(568)

2581

XIV. Zysk (strata) netto na akc ję zwykłą (w zł/EUR)

(0,01)

0,04

(0,00)

0,01

XV. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności operac yjnej

9376

(18077)

(2131)

(5278)

XVI. Przepływy środków pieniężnych z działalnośc u inwestycyjnej

(1413)

(17031)

(321)

(4973)

XVII. Przepływy środków pieniężnych z działalnośc i finansowej

11280

843

2564

246

491

(34265)

112

(10005)

XVIII. Przepływy pieniężne netto

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego: - 3
kwartały 2009 roku: - 4,3993 zł/Euro, 3 kwartały 2008 roku - 3,4247 zł/Euro.
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- poszczególne pozycje bilansu - według średniego kursu NBP na dany dzień bilansowy: na 30.09.2009 - 4,2226, na
31.12.2008 - 3,4083
W przypadku prezentowania wybranyc h danyc h finansowyc h z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuac ji finansowej) lub odpowiednio z bilansu
(sprawozdania z sytuac ji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio
opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółc e prowadząc ej rynek regulowany oraz do public znej wiadomośc i za
pośrednic twem agenc ji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik

Opis

BBIDevelopment_Q3_2009.pdf

Śródroczne sprawozdanie finansowe na 30.09.2009

KOMENTARZ_ 3_ Q_ 09.pdf

Komentarz Zarządu do skonsolidowanego raportu za III kwartał

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2009-11-13

Michał Skotnicki

Prezes Zarządu

2009-11-13

Piotr Litwiński

Członek Zarządu

2009-11-13

Paweł Nowacki

Członek Zarządu

2009-11-13

Marc in Rzeszutkowski

Główny Księgowy

Podpis
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KOMENTARZ ZARZĄDU
BBI DEVELOPMENT NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
(„FUNDUSZ”, „BBI DEVELOPMENT”)
DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU

ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO
Raport kwartalny został przygotowany w oparciu o wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259) oraz zgodnie z obowiązującymi

zasadami określonymi w:
- ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji
wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych,
wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1743),
-

Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 34.

z zastosowaniem zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto
określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, oraz odpisów
aktualizujących wartość składników aktywów.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2009 odnosi się do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development NFI SA.
Wybrane dane finansowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zostały przeliczone na EURO według
następujących zasad:
• poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały na euro według średniego kursu
obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski;
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczone zostały na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje
finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca roku obrotowego

I. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie
obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać konsolidowanych
sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku
konsolidacji.
Grupę Kapitałową Funuduszu tworzą następujące podmioty, wobec których BBI Development jest
podmiotem dominującym:
−

Realty Management sp. z o.o. w Warszawie - stosunek dominacji wynika z tego, że
Fundusz posiada w tej spółce większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników, a także jest
uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów tej spółki.
Fundusz posiada we wspomnianej spółce 100% udziałów, co daje mu 100% głosów na
Zgromadzeniu Wspólników.

−

Realty 2 Management sp. z o.o. w Warszawie - stosunek dominacji wynika z tego, że
Fundusz posiada w tej spółce większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników, a także jest
uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów tej spółki.
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Fundusz posiada we wspomnianej spółce 100% udziałów, co daje mu 100% głosów na
Zgromadzeniu Wspólników.
−

Realty 3 Management sp. z o.o. w Warszawie - stosunek dominacji wynika z tego, że
Fundusz posiada w tej spółce większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników, a także jest
uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów tej spółki. BBI
Development posiada we wspomnianej spółce 100% udziałów, co daje mu 100% głosów
na zgromadzeniu wspólników.

−

Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 3 sp.k. w Warszawie - stosunek
dominacji wynika z tego, że jedynym komplementariuszem tejże spółki jest spółka zależna
od Funduszu. BBI Development ma 99,50 % udziału w majątku spółki.

−

Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k. w Warszawie - stosunek
dominacji wynika z tego, że jedynym komplementariuszem tejże spółki jest spółka zależna
od Funduszu. BBI Development ma 97,56 % udziału w majątku spółki.

−

Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. w Warszawie - stosunek
dominacji wynika z tego, że Fundusz posiada w tej spółce większość głosów na walnym
zgromadzeniu. Ponadto komplementariuszem tejże spółki jest spółka zależna od BBI
Development. Fundusz posiada udział w kapitale zakładowym wynoszący 99,80 % i taki
sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

−

Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 S.K.A. w Warszawie - stosunek
dominacji wynika z tego, że Fundusz posiada w tej spółce większość głosów na walnym
zgromadzeniu. Ponadto komplementariuszem tejże spółki jest spółka zależna od BBI
Development. Fundusz posiada udział w kapitale zakładowym wynoszący 99,75 % i taki
sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

−

Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 8 S.K.A. w Warszawie - stosunek
dominacji wynika z tego, że Fundusz posiada w tej spółce większość głosów na walnym
zgromadzeniu. Ponadto komplementariuszem tejże spółki jest spółka zależna od BBI
Development. Fundusz posiada udział w kapitale zakładowym wynoszący 99,99 % i taki
sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

−

Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 9 S.K.A. w Warszawie - stosunek
dominacji wynika z tego, że Fundusz posiada w tej spółce większość głosów na walnym
zgromadzeniu. Ponadto komplementariuszem tejże spółki jest spółka zależna od BBI
Development. Fundusz posiada udział w kapitale zakładowym wynoszący 99,98 % i taki
sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

−

Realty 2 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 10 S.K.A. w Warszawie - stosunek
dominacji wynika z tego, że Fundusz posiada w tej spółce większość głosów na walnym
zgromadzeniu. Ponadto komplementariuszem tejże spółki jest spółka zależna od BBI
Development. Fundusz posiada udział w kapitale zakładowym wynoszący 64,99 % i taki
sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Ponadto konsolidacją objęte są także następujące podmioty:
−

Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze sp. z o.o. Projekt Developerski 1 S.K.A. w
Warszawie – spółka ta jest jednostką współkontrolowaną przez BBI Development z uwagi
na fakt, że dwóch spośród trzech członków zarządu spółki Mazowieckie Towarzystwo
Powiernicze sp. z o.o. jest jednocześnie członkami zarządu Emitenta.

−

Nowy Plac Unii w Warszawie – spółka ta objęta jest konsolidacją z uwagi na opcję odkupu
akcji, jaka została zastrzeżona w umowie zawartej ze Spółdzielnią Spożywców SUPERSAM
w dniu 5 września 2007 roku (por. pkt 6.1.3.5. Dokumentu Rejestracyjnego), jak również z
uwagi na to, że BBI Development wywiera istotny wpływ na politykę operacyjną Spółki.

W dniu 21 sierpnia 2009 roku Fundusz zawiązał nową spółkę celową pod firmą Realty 4 Management sp.
z o.o.

II. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport,
wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.
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Zawarcie przedwstępnej umowy inwestycyjnej przez spółkę Realty Management sp. z o.o. Projekt
Developerski 5
W dniu 9 lipca 2009 roku spółka celowa Emitenta - Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5
S.K.A. - zawarła ze spółką Liebrecht & WooD Polska sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (jako
Inwestorem) oraz L&W Investment Fund Ltd. z siedzibą w Nikozji (dalej: L&W IF) przedwstępną umowę
inwestycyjną (Preliminary Investment Agreement) dotyczącą terminów i warunków, na jakich Inwestor
oraz L&W IF zamierzają w przyszłości zawrzeć ze spółką celową umowę inwestycyjną (dalej: Investment
Agreement), która regulować będzie wspólną realizację przez strony Projektu Developerskiego 5 w
Warszawie przy ulicy Puławskiej 2 (pod nazwą handlową „Unia”). We wspomnianej powyżej umowie
strony postanowiły, że z dniem 1 sierpnia 2009 roku Inwestor rozpocznie badanie stanu technicznego,
podatkowego, prawnego i finansowego Projektu Developerskiego 5. Badanie to miało zakończyć się
najpóźniej z dniem 1 listopada 2009 roku (wspomniany termin został dotrzymany). Zakończenie tego
badania rezultatem pozytywnym, tj. zadowalającym dla L&W IF będzie skutkowało rozpoczęciem przez
strony prac zmierzających bezpośrednio do zawarcia Investment Agreement, która powinna zastać
zawarta nie później niż 1 grudnia 2009 roku. Rezultat negatywny badania oznaczać będzie
natychmiastowe i automatyczne wypowiedzenie przedwstępnej umowy inwestycyjnej.
Strony określiły także podstawowe założenia przyszłej Investment Agrement, z których najistotniejsze są
postanowienia dotyczące udziału Inwestora i L&W IF w realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.
Umowa zakłada wieloetapowy proces zwiększenia zaangażowania finansowego L&W IF w spółkę Nowy
Plac Unii S.A. (dalej NPU) w drodze objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale tej spółki w zamian
za wkład pieniężny inwestora, który wyniesie nie mniej niż 80.000 tys. zł i nie więcej niż 90.000 tys zł
oraz odkupienie części posiadanych przez Projekt Developerski 5 akcji NPU. Po zakończeniu całego
procesu inwestycyjnego przewiduje się, że L&W IF będzie posiadała akcje stanowiące ok. 60 % kapitału
zakładowego NPU. Strony uzgodniły, że wszelkie postanowienia dotyczące umowy inwestycyjnej i
procesu zwiększania zaangażowania L&W IF mają charakter wstępnych uzgodnień i mogą być
odpowiednio modyfikowane w celu wypracowania lepszych rozwiązań oraz będą przedmiotem uzgodnień
i zatwierdzenia przez Spółdzielnię Supersam.
Do najistotniejszych elementów harmonogramu uzgodnionego przez strony należą: 1) proces due
diligence Projektu Developerskiego 5 (1.08.2009 r. – 1.11.2009 r.), 2) zawarcie Investment Agreement,
- do 1 grudnia 2009 roku, 3) podwyższenie kapitału zakładowego NPU do kwoty 83.400 tys. zł. –
bezpośrednio po podpisaniu umowy inwestycyjnej, 4) dalsze czynności są uzależnione od uzyskania
finansowania bankowego dla realizacji projektu, przy czym strony zadeklarowały, że powinno to nastąpić
do dnia 1 września 2010 roku. Wstępne plany stron zakładają, iż budowa kompleksu biurowohandlowego przy Placu Unii Lubelskiej ruszy w połowie 2010 roku i potrwa około 2,5 roku. Ponadto
strony przewidziały finansowanie niektórych kosztów Projektu Developerskiego 5 w drodze pożyczek
udzielanych Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 5 S.K.A. oraz NPU przez L&W IF.
W ocenie Zarządu pozyskanie Inwestora do jednego z kluczowych projektów Funduszu doprowadzi do
lepszej wyceny dotychczasowych nakładów BBI Development na projekt, a nadto pozwoli zrealizować
budowę kompleksu biurowo-handlowego poprzez uzyskanie finansowania na trudnym obecnie rynku
kredytów bankowych. Pozyskanie partnera dla tak znaczącej inwestycji zapewni, wraz z dokonanymi
dotychczas nakładami, odpowiedni udział własny konieczny do uzyskania kredytu przy bezpiecznym
poziomie sięgającym 40 procent.
W dniu 1 listopada 2009 r. do Emitenta wpłynęło „Oświadczenie o pozytywnym zakończeniu due
diligence” które – zgodnie z zawartą przedwstępną umową inwestycyjną - było podstawowym
warunkiem przystąpienia przez Liebrecht & Wood do umowy ostatecznej. Due diligence projektu zostało
przeprowadzone kompleksowo przez 3 profesjonalne zewnętrzne podmioty na zlecenie Liebrecht&WooD
w zakresie prawnym, księgowo-podatkowym i architektoniczno-technicznym. W jego wyniku nie
stwierdzono poważnych uchybień, które by mogły wpłynąć negatywnie na wspólną realizację inwestycji.
Spółka celowa Realty Management 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 5
SKA oraz Liebrecht&WooD aneksem do ww przedwstępnej umowy inwestycyjnej, ustaliły końcową datę
zawarcia ostatecznej umowy inwestycyjnej wraz ze Spółdzielnią Spożywców Supersam na dzień 1 marca
2010 r.
Podwyższenie kapitału w Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 S.K.A.
W dniu 10 lipca 2009 roku odbyło się walne zgromadzenie Realty Management sp. z o.o. Developerski 6
S.K.A. realizującej projekt developerski na terenie dawnej nieruchomości Warszawskiej Wytwórni Wódek
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Koneser. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę
1.660.000 tj. do kwoty 5.870.600 zł, w drodze emisji 1.660.000 akcji zwykłych serii G o wartości
nominalnej 1 zł i cenie emisyjnej 10 zł każda z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy. Cała emisja o łącznej wartości 16.600 tys zł została skierowana do BBI Development.
Podwyższenie kapitału jest związane z przygotowaniami do uruchomienia pierwszego etapu realizacji
inwestycji na terenie nieruchomości "Konesera".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 lipca 2009 roku
W dniu 30 lipca 2009 roku odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu. Porządek obrad
zgromadzenia obejmował przede wszystkim czynności zastrzeżone dla kompetencji zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, a więc m.in. zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z
działalności oraz udzielenie absolutoriów członkom organów BBI Development.
Ponadto Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w przedmiocie zmian w Statucie. Zmiany dotyczyły
dostosowania opisu działalności Funduszu do wymogów nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Nadto zmieniono wiele postanowień dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz walnych
zgromadzeń. Dokonane zmiany wynikały przede wszystkim z nowelizacji do Kodeksu spółek handlowych,
jak weszła w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku, a także ze zmian jakie wprowadzone zostały nowym
Zbiorem Zasad Dobrych Praktyk stosowanych przez spółki notowane na GPW.
Walne zgromadzenie uchwaliło także swój nowy regulamin. Treść nowego regulaminu ma przede
wszystkim zapewniać spójność ze wspomnianą powyżej nowelą Kodeksu spółek handlowych.
W dniu 8 października 2009 roku Fundusz otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie, dotyczące rejestracji zmian w Statucie Funduszu dokonanych przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie w dniu 30 lipca 2009 roku.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
W dniu 29 lipca 2009 roku Emitent otrzymał rezygnację Pani Małgorzaty Cieślak z pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej. W rezygnacji wskazano, że staje się ona skuteczna z dniem odbycia
najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. z dniem 30 lipca 2009 roku. Złożona rezygnacja
motywowana była sytuacją rodzinną.
Jednocześnie w dniu 30 lipca 2009 roku zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowego członka Rady
Nadzorczej w osobie Pana Rafała Lorka.
Połączenie ze Spółka Juvenes
W dniu 8 października 2008 r. Fundusz uzgodnił i podpisał ze spółką Juvenes Sp. z o.o. list intencyjny
dotyczący połączenia obu spółek. W dniu 14 września 2009 r. Zarząd BBI Development podjął uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na uzgodnienie i podpisanie Planu Połączenia ze spółką Juvenes Sp. z o.o.
przy parytecie dla udziałowców Juvenes Sp. z o.o. wynoszącym 12% w połączonych kapitałach obu
spółek. Także w tym dniu Plan Połączenia wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego dla jego zbadania
został podpisany przez zarządy obu łączących się spółek oraz złożony we właściwym sądzie
rejestrowym.
Plan Połączenia przewiduje m.in. że połączenie obu w/w spółek nastąpi w trybie określonym w art. 492
§ 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Juvenes Sp. z o.o. na
BBI Development NFI S.A., w zamian za akcje nowej emisji Funduszu, które zostaną wydane
wspólnikom Juvenes Sp. z o.o. W związku z planowanym połączeniem przewiduje się podwyższenie
kapitału zakładowego BBI Development o kwotę 6.276.940 zł w drodze emisji 62.769.400 akcji zwykłych
na okaziciela serii J, z przeznaczeniem dla wspólników Juvenes Sp. z o.o. Akcje te zostaną wydane
wspólnikom Juvenes Sp. z o.o. przy założeniu następującego parytetu wymiany: w zamian za każdy
jeden udział Juvenes Sp. z o.o. zostanie wydanych 627.694 akcji nowej emisji serii J BBI Development.
Zgodnie z wydaną w dniu 30 października br. opinią sporządzoną przez BRE Corporate Finance SA,
warunki finansowe Transakcji nabycia udziałów Juvenes Sp. z o.o. w zamian za akcje BBI Development
należy uznać za godziwe z ekonomicznego punktu widzenia dotychczasowych akcjonariuszy Funduszu.
W opinii Zarządu BBI Development, połączenie z Juvenes Sp. z o.o. stanowi kluczowy i finalny etap
przekształcania Funduszu w przedsiębiorstwo dysponujące pełnymi kompetencjami zakresie
przygotowywania i realizacji przedsięwzięć developerskich, w szczególności w zakresie prac
projektowych, przygotowania, obsługi i zarządzania projektami ("project management") oraz nadzoru
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developerskiego. W ocenie Zarządu scalenie obu spółek jest szczególnie istotne dla przebiegu procesów
związanych z realizacją inwestycji budowlanych i sprzedaży powierzchni w obiektach, których termin
realizacji przewidziany jest w najbliższych latach, jak również z punktu widzenia optymalnego dla
akcjonariuszy Funduszu wykorzystania potencjału pozyskiwania atrakcyjnych projektów w przyszłości.

III. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania
finansowego (również przeliczone na euro) przedstawiające dane narastająco za wszystkie
pełne kwartały danego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu – na koniec
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego.
Wybrane dane ze skonsolidowanego bilansu:

Opis pozycji
Suma aktywów
Aktywa obrotowe
Gotówka
Udział gotówki w aktywach ogółem
Kapitały własne
Zobowiązania krótkoterminowe

31 grudzień 2008
tys. zł
tys. Euro
416.123
99.732
261.906
62.771
4.184
1.003
1.01%
1,01%
140.838
33.755
74.018
17.740

30 wrzesień 2009
tys. zł
tys. Euro
419.464
99.338
258.159
61.137
5.406
1.280
1,29%
1,29%
212.529
152.500
137.083
32.464

Wybrane dane dotyczące rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych:

Opis pozycji
Przychody z inwestycji
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Przepływy środków pieniężnych z
operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z
finansowej
Przepływy pieniężne netto

9 miesięcy kończących
się 30 września 2008
tys. zł
tys. Euro
15.121
4.415
9.008
2.630
9.591
2.801
działalności
działalności

9 miesięcy kończących
się 30 września 2009
tys. zł
tys. Euro
1.426
324
(3.699)
(841)
(4.187)
(952)

(126.640)

(36.978)

9.783

2.224

90.403

26.397

(8.646)

(1.965)

(35.674)

(10.417)

1.222

278

IV. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych.
W III kwartale 2009 r. Fundusz nie dokonywał wykupu ani spłaty nie udziałowych i kapitałowych
papierów wartościowych.

V. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku
połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej
emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania
działalności.
Poniższy schemat przedstawia strukturę Grupy Kapitałowej BBI Development oraz podmiotów
uwzględnianych w sprawozdaniu finansowym, wraz ze wskazaniem udziału Funduszu w kapitale
zakładowym (majątku), który stanowi jednocześnie – w przypadku spółek z o.o. oraz komandytowoakcyjnych - udział w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach (zgromadzeniach wspólników)
tych spółek.
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REALTY 3 MANAGEMENT
SP. Z O.O.
REALTY 2 MANAGEMENT
SP. Z O.O.
REALTY MANAGEMENT
SP. Z O.O.

100 %

FUNDUSZ

MAZOWIECIE TOWARZYSTWO POWIERNICZE SP. Z O.O.
PROJEKT DEVELOPERSKI 1 S.K.A.
REALTY MANAGEMENT SP. Z O.O. PROJEKT DEVELOPERSKI 3 SP. K.

REALTY MANAGEMENT SP. Z O.O. PROJEKT DEVELOPERSKI 6 S.K.A.
REALTY MANAGEMENT SP. Z O.O. PROJEKT DEVELOPERSKI 8 S.K.A.
REALTY MANAGEMENT SP. Z O.O. PROJEKT DEVELOPERSKI 9 S.K.A.

REALTY 2 MANAGEMENT SP. Z O.O. PROJEKT DEVELOPERSKI 10 S.K.A.

REALTY 3 MANAGEMENT SP. Z O.O. PROJEKT DEVELOPERSKI 4 SP. K.
REALTY 3 MANAGEMENT SP. Z O.O. PROJEKT DEVELOPERSKI 5 S.K.A.

37,80 %
99,50 %
99,75 %
99,99 %
99,98 %

64,99 %

97,58 %
99,80 %

20 %
NOWY PLAC UNII S.A.

Poza opisaną powyżej Grupą Kapitałową BBI Development nie należy do żadnej innej grupy kapitałowej.

VI. Objaśnienia dotyczące
prezentowanym okresie.

sezonowości

lub

cykliczności

działalności

emitenta

w

W Grupie nie występuje sezonowość, cykliczność działalności.

VII.
Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w
przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.
W okresie sprawozdawczym nie była wypłacana ani deklarowana wypłata dywidendy.

VIII. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w
stosunku do wyników prognozowanych.
BBI Development NFI SA ani Grupa Kapitałowa Funduszu nie publikowała prognoz wyników.

IX. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne
co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania
raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich
procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian
Komisja Nadzoru Finansowego
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w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Funduszu, stan akcjonariatu posiadającego bezpośrednio lub pośrednio
przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Funduszu przedstawia się w sposób
następujący:

1. Stan na dzień przekazania raportu za I kwartał 2009 roku

Akcjonariusz
BB Investment SA
PIONEER Pekao Investments Management SA
(w tym Pioneer Pekao TFI SA)
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A.

liczba posiadanych
akcji i głosów z nich
wynikających

% udział
w kapitale
zakładowym

% udział w ogólnej
liczbie głosów
na Walnym
Zgromadzeniu

108.787.985

40,25%

40,25%

25.177.532

9,31%

9,31%

19.448.000

7,19%

7,19%

% udział
w kapitale
zakładowym

% udział w ogólnej
liczbie głosów
na Walnym
Zgromadzeniu

2. Stan na dzień przekazania raportu za III kwartał 2009 roku

Akcjonariusz

liczba posiadanych
akcji i głosów z nich
wynikających

BB Investment SA*

109.082.446

23.69%

23.69%

Fundusze PIONEER Pekao TFI SA*

30.000.000

6,52%

6,52%

Fundusze BPH TFI SA*

25.551.000

5,55%

5,55%

Fundusze Aviva Investors*

23.859.796

5,18 %

5,18%

Uwaga: * Na podstawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w
dniu 10 listopada 2009 roku

Istotne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji BBI Development na dzień przekazania
raportu za I kwartał oraz raportu za III kwartał 2009 roku są przede wszystkim wynikiem rejestracji
podwyższeń kapitału zakładowego Funduszu dokonanego poprzez emisję 24.573.530 nowych akcji serii
H (5 luty 2009) oraz 190.000.000 nowych akcji serii I. W wyniku tego ostatniego podwyższenia kapitał
zakładowy Funduszu wzrósł z 27.030.885 zł do 46.030.885 zł, tj. o 19.000.000 zł (co stanowi 70,29 %
wartości kapitału zakładowego sprzed podwyższenia). Akcje serii I zostały objęte między innymi przez
szereg instytucji finansowych, w tym przez dotychczasowych obligatariuszy BBI Development.

X. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające
i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w
stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla
każdej z osób.
Zgodnie z wiedzą Funduszu, na dzień przekazania raportu za III kwartał 2009 r., stan posiadania akcji
BBI Development NFI SA przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawia się następująco:
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13.11.2009

15.05.2009

0

0

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE
Michał Skotnicki
Piotr Litwiński*

0

0

Paweł Nowacki

60.718

60.718

OSOBY NADZORUJĄCE
Rafał Lorek

0

-

Włodzimierz Głowacki

0

0

Michał Kurzyński

0

0

280.000

280.000

0

0

Paweł Turno
Ewaryst Zagajewski

* osoba blisko związana z Panem Piotrem Litwińskim posiada 340.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 34.000 zł,
stanowiącej 0,074 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu

XI. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
Na dzień sporządzenia raportu za III kwartał 2009 roku, według najlepszej wiedzy Funduszu, nie toczyły
się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Funduszu
lub jego jednostek zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych BBI
Development NFI SA.

XII. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały
zawarte na innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta
będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym
informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z
wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.
W III kwartale 2009 r. nie nastąpiło zawarcie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi.

XIII. Informacja o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce
zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi
równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta.
W trzecim kwartale 2009 r. nie były udzielane poręczenia kredytu lub pożyczki, ani gwarancje
stanowiące 10% kapitałów własnych.

XIV Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla
oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.
W ocenie Zarządu, czynnikiem istotnym dla oceny bieżącej sytuacji Funduszu jest wynik prac nad
pozyskiwaniem współinwestorów oraz zapewnianiem dalszego finansowania przedsięwzięć
realizowanych przez spółki celowe Realty Management Sp z o.o. Projekt Developerski 8 w Dziwnowie
oraz Realty Management Sp z o.o. Projekt Developerski 9 w Poznaniu. Trudniejsze perspektywy
wspomnianych projektów przy obecnej sytuacji rynkowej wpływają bezpośrednio na możliwy
harmonogram i formułę ich dalszej realizacji przez BBI Development.
Poza powyższym, w ocenie Funduszu nie istnieją żadne inne istotne informacje, poza podanymi do
publicznej wiadomości, a także wskazanymi w niniejszym dokumencie oraz w raporcie za III kwartał
Grupy Kapitałowej BBI Development NFI SA, które miałyby istotne znaczenie dla oceny bieżącej sytuacji
BBI Development i jego Grupy Kapitałowej.
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XV. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
W ocenie Funduszu, najistotniejszymi czynnikami, jakie będą miały wpływ na wyniki finansowe Grupy
Kapitałowej w perspektywie najbliższego kwartału są :
a) Zakończenie procesu wprowadzania współinwestora – firmy Liebrecht & WooD - do Projektu
Developerskiego 5, w szczególności zawarcie ostatecznej umowy inwestycyjnej i dalsze
zaangażowanie finansowe inwestora w projekt;
b) Uruchomienie prac budowlanych i komercjalizacji w przedsięwzięciu Rezydencja Foksal (Projekt
Developerski 1) w związku z planowanym w listopadzie br. zakończeniem procesu pozyskiwania
finansowania budowlanego;
c) Planowane w grudniu br. przekroczenie progu 50% sprzedaży w projekcie Dom na Dolnej
(Projekt Developerski 3);
d) Działania w celu pozyskania finansowania i inwestorów w Projektach Developerskich 8
(Dziwnów) i 9 (Poznań – Kiekrz);
e) Kontynuacja działań w celu pozyskania współinwestora w Projekcie Developerskim 6 (Koneser).
W okresie najbliższego kwartału perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej będą związane z opisanymi
powyżej czynnikami. Fundusz będzie koncentrować się na najatrakcyjniejszych projektach warszawskich,
pozyskiwaniu współinwestorów oraz pozyskiwaniu finansowania dla zwiększenia poziomu wkładu
własnego w wybrane przedsięwzięcia.

XVI. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób
wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.
W dniu 10 listopada 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które podjęło
uchwałę w sprawie połączenia BBI Development NFI SA ze spółką Juvenes. Zgodnie z podjętą uchwałą,
połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Juvenesu na BBI Development w zamian za
akcje nowej emisji, które Fundusz wspólnikom przejmowanej spółki. Połączenie zostanie
przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Funduszu z kwoty 46.030.885
zł o kwotę 6.276.940 zł, tj. do kwoty 52.307.825 zł, w drodze emisji 62.769.400 nowych akcji zwykłych,
na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wspomniane akcje zostaną przyznane
wspólnikom Juvenes, przy następującym parytecie: za jeden udział Juvenes, wydanych zostanie 627.694
akcji nowej emisji serii J BBI Development.
Ponadto NWZ powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Jana Emeryka Rościszewskiego ze skutkiem na
dzień 1 grudnia 2009 roku.

Warszawa, 13 listopada 2009 roku

……………………………………..
Michał Skotnicki
Prezes Zarządu

……………………………………..
Piotr Litwiński
Członek Zarządu
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