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Temat

Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji zwykłych na okaziciela serii J 

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SA („Fundusz”) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 

2011 roku Fundusz otrzymał Uchwałę Nr 746/11 z dnia 5 sierpnia 2011 r. na podstawie której, Zarząd Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych SA postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 62.769.400 akcji 

zwykłych na okaziciela serii J spółki BBI Development NFI SA o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz oznaczyć je 

kodem PLNFI1200018, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku 

regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Funduszu oznaczone kodem PLNFI1200018, przez 

podmiot prowadzący rynek regulowany.

Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki BBI Development NFI SA w Krajowym Depozycie 

Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia dostarczenia do Krajowego Depozytu dokumentu 

potwierdzającego podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały 

wprowadzone inne akcje Funduszu oznaczone kodem PLNFI1200018, przez podmiot prowadzący ten rynek, nie 

wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 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.
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