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Informacja o nieostatecznej decyzji KNF dotyczącej Emitenta (projekt Centrum Marszałkowska) 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 21 lipca 2022 r. doręczono Emitentowi decyzję 
Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „Komisja”) z dnia 14 lipca 2022 r. o nałożeniu na Emitenta kary pieniężnej w 
wysokości 600.000 zł wobec stwierdzenia, że Emitent naruszył art. 17 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie 
nadużyć na rynku (dalej: „Rozporządzenie MAR”) poprzez nieprzekazanie w roku 2018 do wiadomości publicznej 
informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji w zakresie zbycia projektu „Centrum Marszałkowska” .

Decyzja wydana przez Komisję jest nieostateczna, jak również nie ma przymiotu prawomocności. Przysługuje od 
niej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję albo też bezpośrednia skarga do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego.

Zdaniem Emitenta w realiach niniejszej sprawy stan faktyczny, jak i stan prawny nie uzasadniają nałożenia wyżej 
wymienionej kary pieniężnej. W ocenie Emitenta przedłożył on Komisji wyczerpujące informacje oraz dowody 
uzasadniające stanowisko, że wszelkie obowiązki informacyjne Emitenta związane ze sprzedażą projektu 
„Centrum Marszałkowska” zostały zrealizowane zgodnie z prawem, najlepszymi standardami oraz praktyką 
rynkową.

Biorąc pod uwagę powyższe, działając w najlepszym interesie Emitenta, Emitent odwoła się od decyzji Komisji, 
wnosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję.
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