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Temat

Ujawnienie stanu posiadania akcji – zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabyc ie lub zbyc ie znacznego pakietu akc ji

Treść  raportu:

Zarząd BBI Development S.A., działając w trybie art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, od pana Jakuba Szymańskiego, 

zawiadomienia o poniższej treści:

„Jako akcjonariusz spółki BBI Development Spółka Akcyjna na podstawie art. 69 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. Nr 184, poz. 1539 z późn.zm.) (dalej: ustawa o ofercie) 

zawiadamiam, że:

w wyniku rozliczenia w dniu 30.07.2013 r. transakcji sprzedaży 4.200.000 akcji BBI Development S.A. z dnia 

25.07.2013 roku, posiadam na dzień 30.07.2013 r. 23.004.016 akcji BBI Development S.A. stanowiących 4,4% w 

kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 23.004.016 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 

dających 4,4% w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji posiadałem 27.204.016 sztuk akcji spółki BBI Development S.A. dających 

27.204.016 głosów, co stanowiło 5,2% udziału w kapitale oraz 5,2% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy BBI Development S.A.  

Nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki. 

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie”
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