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Treść  raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, Ŝe w dniu 12 czerwca 2008 r. TUP S.A. objęła 460 000 udziałów w podwyŜszanym 
kapitale zakładowym Chmielowskie Sp. z o.o.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Chmielowskie Sp. z o.o. uchwałą nr 1 z dnia 10 czerwca 2008 r. 
zadecydowało o podwyŜszeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 34 110 000 zł do kwoty 57 110 000 zł poprzez 
ustanowienie 460 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł kaŜdy udział.
Cena jednego udziału była równa jego wartości nominalnej i wyniosła 50 zł.
Wszystkie udziały zostały pokryte w całości wkładem pienięŜnym w wysokości 23 000 000 zł. Źródłem 
finansowania transakcji są środki własne TUP S.A.
Nabyte udziały spełniają kryterium uznania ich za aktywa o znaczniej wartości, gdyŜ przekraczają wartość 10% 
kapitału własnego emitenta. Istnieje powiązanie między osobami zarządzającymi w Spółkach: Pan Robert Jacek 
Moritz pełni funkcję Prezesa Zarządu w obydwu spółkach. 
Chmielowskie Sp. z o.o. jest w 100 % spółką zaleŜną od TUP S.A.

Chmielowskie jest spółką celową powołaną do realizacji projektu budowy ekologicznego miasta. Firma jest 
właścicielem działki połoŜonej w Siewierzu nad Zalewem Przeczycko – Siewierskim. 

Środki pozyskane w wyniku podwyŜszenia kapitału są przeznaczone na zapłatę ostatniej raty naleŜnej za nabyte 
grunty.
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