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Skrócona nazwa emitenta
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Temat

Zawarcie znaczącej umowy w projekcie „Plac Unii” przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie – nabycie przez spółkę 

celową akcji własnych w celu ich umorzenia 

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”) informuje, że w dniu 12 marca 2015 roku spółka zależna Emitenta 

Realty 3 Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 5 sp.k. (dalej: „PD5”) 

zawarła ze spółką NPU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „NPU”) umowę nabycia akcji 

własnych, na podstawie której to umowy PD5 przeniosła na rzecz NPU 4.032.258 akcji zwykłych, imiennych serii A 

w spółce NPU za cenę wynoszącą 23.812.272 Euro. Akcje zostały nabyte przez NPU w celu ich umorzenia i 

obniżenia kapitału zakładowego. Jednocześnie, w dniu 12 marca 2015 roku, walne zgromadzenie NPU podjęło 

uchwałę o umorzeniu akcji własnych nabytych na podstawie wyżej opisanej umowy.

Umowa nabycia akcji własnych uznana została przez Emitenta za znaczącą, albowiem jej wartość przewyższa 

równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 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. (t.j. Dz.U. Nr 

185, poz. 1439).
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