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Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym Emitenta za 2013 rok na stronie nr 46 w tabeli „Kapitał zakładowy – znaczący akcjonariusze na dzień 

31 grudnia 2013” zostały podane błędne nazwy podmiotów posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Emitenta wg stanu na 31 grudnia 2013. Analogiczny błąd wystąpił  na stronie nr 41 

jednostkowego sprawozdania finansowego, w tabeli „Kapitał zakładowy – znaczący akcjonariusze na dzień 31 

grudnia 2013”.

Jednocześnie ten sam błąd wystąpił na stronach 3 w raportach uzupełniających opinie biegłego rewidenta z 

badania skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego.

Z uwagi na powyższą omyłkę, Emitent w kolejnym raporcie przekaże ponownie w całości:

• skonsolidowany raport roczny za 2013 oraz opinię i raport uzupełniający z badania skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego, zawierające odpowiednio na stronie 46 oraz na stronie 3 prawidłową tabelę. 

Pozostała treść raportu biegłego rewidenta jak też treść opinii biegłego rewidenta z badania pozostają bez zmian

• jednostkowy raport roczny za 2013 oraz opinię i raport uzupełniający z badania jednostkowego sprawozdania 

finansowego, zawierające odpowiednio na stronie 41 oraz na stronie 3 prawidłową tabelę. Pozostała treść raportu

biegłego rewidenta jak też treść opinii biegłego rewidenta z badania pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 

poz. 259).
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