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Temat

Wykup i umorzenie trzyletnich obligacji Emitenta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 20 lutego 

2013 r.  informuje, że dziś (tj. 22 lutego 2016 roku) Emitent dokonał wykupu 22.000 sztuk (dwudziestu dwóch 

tysięcy) trzyletnich obligacji wyemitowanych w dniu 20 lutego 2013 roku, oznaczonych jako seria BBI0216 

oznaczonych kodem ISIN PLNFI1200141, nie mających formy dokumentu, będących przedmiotem obrotu 

organizowanego w alternatywnym systemie obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 

BondSpot S.A. (rynek Catalyst), o łącznej wartości nominalnej 22.000.000 PLN (dwadzieścia dwa miliony) złotych.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach obowiązującego Emitenta Programu Emisji Obligacji. Obligacje zostały 

wykupione przez Emitenta w terminie wykupu, zgodnie z warunkami emisji Obligacji. Wykup Obligacji przez 

Emitenta może być przeprowadzony wyłącznie celem ich umorzenia (stosownie do art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 29 

czerwca 1995 roku o obligacjach, t.j. Dz. U. 2001, nr 120, poz. 1300). W wyniku wykupu Obligacje zostały 

umorzone. 

Łączna wartość świadczenia spełnionego przez Emitenta z tytułu wykupu Obligacji na rzecz obligatariuszy była 

równa łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji, tj. 22.000.000 złotych, co odpowiada średniej, 

jednostkowej cenie nabycia 1 Obligacji w kwocie 1000 złotych. Ponadto w dniu wykupu Emitent wypłacił 

obligatariuszom także kwotę odsetek należnych od Obligacji za ostatni okres odsetkowy zakończony 22 lutego 

2016 roku (Obligacje oprocentowane były wg zmiennej stopy procentowej w wysokości WIBOR 6M powiększonej 

o marżę dla obligatariuszy).

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 6) w zw. z § 12 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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