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Treść  raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, Ŝe zgodnie z zawartym w dniu 16 maja 2008 r. listem intencyjnym w sprawie inwestycji 
kapitałowej (rb 24/2008) w dniu dzisiejszym podpisana została umowa nabycia udziałów w X-Press Couriers  Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie z umową Data Logistics Sp. z o.o. - spółka z Grupy Kapitałowej TUP- nabyła od duńskiej firmy Source 
Logistics A/S 597 udziałów spółki X-Press Couriers. 
Wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 zł. 
Cena nabytych udziałów wyniosła 3 400 000 zł. Płatność za udziały nastąpi w dniu 7 lipca 2008 r. przelewem na 
konta wskazane przez sprzedającego. Transfer udziałów na rzecz Data Logistics nastąpił wraz z zawarciem 
niniejszej umowy.
Źródłem finansowania transakcji są środki własne spółki Data Logistics.
Nabyte udziały stanowią 68% kapitału zakładowego i głosów spółki X-Press Couriers.

X-Press Couriers jest liderem na warszawskim rynku przewozów przesyłek kurierskich.
TUP S.A. planuje dalsze inwestycje w spółkę a łączna kwota inwestycji moŜe osiągnąć wartość 10 mln zł.

Data Logistics Sp. z o.o. jest w 100% spółką zaleŜną od TUP S.A. Jest spółką celową i prowadzi projekt 
„Forpoczta” polegający na tworzeniu nowoczesnej sieci punktów obsługi klienta, w których  świadczone są m.in 
usługi kurierskie, pocztowe a takŜe obsługa biurowa, poligraficzna i sekretarska.

Pomiędzy TUP S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi spółką a Zbywającymi opisane aktywa nie 
zachodzą Ŝadne powiązania.
Podstawą uznania nabywanych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest udział przekraczający 20% kapitału 
zakładowego nabytej spółki. 

TUP SA

(pełna nazwa emitenta)

TUP Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji  GPW w W-wie)

00-108 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zielna 37

(ulica) (numer)

022 3386629, 3386620 022 7308955

(telefon) (fax)

info@tup.com.pl tup.com.pl

(e-mail) (www)

5270102948 012835824

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2008-07-04 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

1


