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

Treść  raportu:

Zarząd BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna („Fundusz”), 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 14 grudnia 2012 r., od BB Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8, zawiadomienia o 

poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w 

imieniu BB Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS nr 0000324141 zawiadamiam, że reprezentowana przeze 

mnie Spółka zawarła w dniach 10 i 14 grudnia 2012 roku sesyjne transakcje pakietowe sprzedaży łącznie 

40.500.000 akcji BBI Development NFI S.A. z siedzibą w Warszawie („Fundusz”).

Przed zawarciem transakcji sprzedaży w dniu 10 grudnia 2012 roku BB Investment S.A. posiadała 89.682.446 

akcji, dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu i stanowiących 17,15% udziału w kapitale i 

głosach na walnym zgromadzeniu Funduszu.

Po dokonaniu transakcji z dnia 10 grudnia 2012 roku BB Investment S.A. posiadała 55.682.446 akcji, dających tyle 

samo głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu i stanowiących 10,65% udziału w kapitale i głosach na walnym 

zgromadzeniu Funduszu.

Następnie w dniu 14 grudnia 2012 roku BB Investment S.A. zawarła dwie transakcje sprzedaży akcji Funduszu, w 

wyniku których BB Investment S.A. posiada aktualnie 49.182.446 akcji Funduszu, reprezentujących tyle samo 

głosów i stanowiących 9,40% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Funduszu.

Jednocześnie informuję, że żadna ze spółek zależnych od BB Investment S.A. nie posiada akcji Funduszu, jak 

również, że reprezentowana przeze mnie Spółka ani jej podmioty zależne nie zawierały z osobami trzecimi umów, 

których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Funduszu.”
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