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Zawarcie istotnej umowy o roboty budowlane przez spółkę w 100% zależną od Emitenta -  Juvenes-Serwis 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. („Spółka”, „Emitent”, Fundusz”), informuje, iż w dniu 6 października 2011 roku 

została zawarta umowa o Roboty Budowlane między:

1. spółką w 100% zależną od Emitenta - Juvenes-Serwis Sp. z o.o. (jako „Wykonawcą” , „Liderem Konsorcjum),

2. spółką Stump–Hydrobudowa Sp. z o.o. (jako „Konsorcjantem”),

3. oraz firmą Północnoatlantycka Organizacja Producentów Sp. z o.o. (jako „Inwestorem”, „PAOP”)

W celu realizacji niniejszego kontraktu Juvenes-Serwis oraz Stump-Hydrobudowa utworzyły jako wykonawcy 

Konsorcjum pod nazwą „Juvenes–Stump-Hydrobudowa”, którego Liderem została Spółka Juvenes-Serwis.

Przedmiotem umowy jest realizacja Inwestycji na nieruchomości położonej w Gdańsku polegającej na budowie 

Chłodni magazynowo–składowej wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami i niezbędnymi urządzeniami.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Konsorcjanta za wykonanie Robót wynosi 59 561 070 zł (słownie: pięćdziesiąt 

dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt złotych) ryczałtowo i stanowi Cenę 

Kontraktową, do której zostanie doliczony podatek VAT. Wynagrodzenie płatne w oparciu o zakończone i odebrane 

Etapy robót (razem 7 Etapów); oraz w ramach Etapów, w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 

Szacowany udział Juvenes-Serwis jako Lidera Konsorcjum w kontrakcie wynosi 80%.

Finasowanie realizacji niniejszego projektu oparte jest o umowę o dofinasowanie zawartą między Spółką  

Północnoatlantycka Organizacja Producentów Sp. z o.o., a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy, spodziewany 

termin realizacji inwestycji wynosi 25 miesięcy.

Łączny wymiar kar umownych nie może przekroczyć 10% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego. 

Zawarcie przedmiotowej umowy jest elementem realizacji strategii dywersyfikacji przychodów w 100% zależnych 

od Emitenta spółek Juvenes Projekt i Juvenes Serwis poprzez pozyskiwanie kontraktów usługowych poza grupą 

kapitałową Funduszu.

Kryterium uznania za umowę znaczącą jest wielkość kapitałów własnych Funduszu zgodnie z definicją zawartą w §

2 ust.1 pkt. 44a)

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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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