
RB 10 2009TUP

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieŜący nr 10 / 2009

Data sporządzenia: 2009-03-31

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Odstąpienie od realizacji projektu Tarnowskie Góry

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe

Treść  raportu:

Z uwagi na sytuację rynkową i w związku z niewystarczającą stopą zwrotu z inwestycji TUP S.A. postanowiła 
odstąpić od realizacji projektu Tarnowskie Góry, który był jednym z celów emisyjnych akcji serii F w 2007 r.
Część funduszy z emisji akcji serii F przeznaczona na realizację projektu Tarnowskie Góry zostanie wykorzystana 
na rozbudowę portfela wynajętych nieruchomości komercyjnych, w  tym m.in. na rozwój bazy logistycznej w 
Pruszkowie oraz ewentualne finansowanie  projektu, który moŜe być realizowany wspólnie z Miastem Bydgoszcz 
(zakłada budowę obiektu zawierającego wielosalowe kino z funkcjami towarzyszącymi oraz powierzchnię 
komercyjną i administracyjną - rb 45/2008)

W związku z tym w nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 5/2009 Zarząd TUP S.A. informuje, iŜ spółka Tanis 
Investments odstąpiła od wypełnienia warunków uruchomienia kredytów: inwestycyjnego w kwocie 35 500 000 zł i 
obrotowego w kwocie 12 870 000 zł, przeznaczonych na realizację projektu Tarnowskie Góry. 
Warunkowe umowy kredytowe z przeznaczeniem na sfinansowanie części nakładów na zakup nieruchomości o 
powierzchni 33 ha w Tarnowskich Górach zostały zawarte w dniu 23.10.2008 r. między Bankiem Zachodnim WBK 
S.A. (Kredytodawca) i Tanis Investments Sp. z o.o. (Kredytobiorca) – spółką z portfela inwestycyjnego TUP S.A. 
Uruchomienie kredytów miało nastąpić do dnia 31 marca 2009 r. po wypełnieniu warunków wymienionych w 
raporcie 5/2009 z dnia 30.01.2009 r.
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