INFORMACJA O STANIE REALIZACJI
PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH
(stan na 29 maja 2019)

Zarząd BBI Development S.A., mając na uwadze art. 363 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych
przedstawia walnemu zgromadzeniu, zwołanemu na dzień 25 czerwca 2019 roku, następujące
informacje o stanie realizacji programu skupu akcji własnych Spółki, w tym jako uzupełnienie
sprawozdania Zarządu BBI Development S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
Przyczyny i cel nabycia akcji własnych
Program skupu akcji własnych został przyjęty przez Zarząd Spółki w dniu 2 grudnia 2015 roku, na
podstawie i w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku. Program skupu akcji własnych pierwotnie zakładał skup do
5,8 mln akcji za nie więcej niż 2,92 mln zł. Pierwotnie akcje miały być nabywane do dnia 30 czerwca
2016 roku (termin upoważnienia Zarządu). W dniu 28 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwały Nr 19/2016 przedłużyło okres upoważnienia do nabywania
akcji własnych do dnia 30 czerwca 2017 roku. Jednocześnie postanowiono, że łączna liczba akcji
własnych, jakie mogą zostać łącznie nabyte w ramach upoważnienia, nie może przekroczyć 8 mln akcji.
Nadto postanowiono, że łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie
będzie większa niż 4 mln PLN i jednocześnie nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego na nabycie
akcji własnych. Tą samą uchwałą postanowiono, że łączna kwota wydatkowana przez Spółkę na
nabycie akcji własnych, w danym roku kalendarzowym obowiązywania upoważnienia, nie może
przekroczyć 4 mln PLN.
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku podjął uchwałę w sprawie
przedłużenia okresu realizacji (trwania) programu skupu akcji własnych do dnia 30 czerwca 2017 roku
oraz dokonał innych zmian w programie, wynikających ze zmian wprowadzonych przez walne
zgromadzenie do treści upoważnienia Zarządu.
Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych został utworzony z kapitału zapasowego Spółki, który
zgodnie z art. 348 par. 1 KSH mógł być przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
Pierwotnie wysokość tego kapitału rezerwowego wynosiła 2.920.000,00 PLN, ale uchwałą nr 19/2016
walnego zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 roku zwiększono ją do 4.000.000,00 PLN.

Maksymalna, jednostkowa cena nabycia akcji własnych w transakcji nie może przekroczyć 2 zł. Celem
skupu akcji własnych jest niezmiennie ich umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
W dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development S.A., na podstawie
uchwały Nr 21/2017 przedłużyło do dnia 30 czerwca 2018 roku okres upoważnienia do nabywania Akcji
Własnych, nie zmieniając pozostałych warunków skupu.
Ponowne przedłużenie ważności upoważnienia do nabywania akcji własnych nastąpiło w dniu 28
czerwca 2016 roku, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia nr 18/2018. Obecne upoważnienie
obowiązywać będzie jeszcze do 30 czerwca 2019 roku.
Liczba i wartość nominalna nabytych akcji własnych oraz ich udział w kapitale zakładowym
Program nabywania akcji własnych rozpoczął się 7 grudnia 2015 roku.
W roku obrotowym 2015 (w okresie od 7 grudnia do 31 grudnia 2015 roku) Spółka nabyła łącznie
297.542 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 148.771 złotych. Udział tych akcji w kapitale
zakładowym wynosił 0,284 %.
W roku obrotowym 2016 (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku) Spółka nabyła łącznie
348.308 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 174.154 złotych. Udział tych akcji w kapitale
zakładowym wynosił 0,333 %.
W roku obrotowym 2017 (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku) Spółka nabyła łącznie
418.645 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 209.322,50 złotych. Udział tych akcji w kapitale
zakładowym wynosił 0,4%.
W roku obrotowym 2018 (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku) Spółka nabyła łącznie
1.175.371 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 587.685,50 złotych. Udział tych akcji w kapitale
zakładowym wynosił 1,12%.
W roku obrotowym 2019 (w okresie od 1 stycznia do 29 maja 2019 roku) Spółka nabyła łącznie 396.392
akcje własne, o łącznej wartości nominalnej 198.196,00 złotych. Udział tych akcji w kapitale
zakładowym wynosił 0,38%.
Łącznie w latach obrotowych 2015 - 2019 (w okresie od 7 grudnia 2015 roku do dnia 29 maja 2019
roku) Spółka nabyła w sumie 2.636.258 akcji własnych. Wartość nominalna nabytych akcji wynosi
1.318.129 złotych, co stanowi 2,52 % kapitału zakładowego Spółki.
Wszystkie nabyte akcje własne zostały w Spółce zatrzymane i nie były odsprzedawane.
Wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
Akcje własne były nabywane w ramach transakcji giełdowych za zapłatą ceny (świadczenia
pieniężnego) wynikającej z zawartej transakcji.
W roku obrotowym 2015 (w okresie od 7 grudnia do 31 grudnia 2015 roku) Spółka nabyła akcje własne
za łączną kwotę 250.307,70 złotych.

W roku obrotowym 2016 (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku) Spółka nabyła akcje własne
za łączną kwotę 305.207,81 złotych.
W roku obrotowym 2017 (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017) Spółka nabyła akcje własne za
łączną kwotę 313.097,34 złotych.
W roku obrotowym 2018 (w okresie od 1 stycznia do 30 maja 2018) Spółka nabyła akcje własne za
łączną kwotę 693.528,88 złotych.
W roku obrotowym 2019 (w okresie od 1 stycznia do 29 maja 2018 roku) Spółka nabyła akcje własne za
łączną kwotę 254.162,83 złote.
Łącznie w latach obrotowych 2015 - 2018 (w okresie od 7 grudnia 2015 roku do dnia 29 maja 2019
roku) Spółka nabyła akcje własne za łączną kwotę 1.816.304,56 złotych.

Niniejsza informacja przedstawia stan na dzień 29 maja 2019 roku. Ponieważ program skupu akcji
własnych trwa nadal, informacje dotyczące roku obrotowego 2019 mogą jeszcze ulec zmianie. Zarząd
przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 25 czerwca 2019 roku, w toku
obrad tego Zgromadzenia, zaktualizowaną informację o stanie realizacji programu skupu akcji własnych
na dzień 25 czerwca 2019 roku.

