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TUP S.A. przejmuje technologię budowy domów od spółki zaleŜnej
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Treść raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, Ŝe w dniu 11 lutego 2010r. Zarządy TUP S.A., TUP Property S.A. i Euroconstruction Sp.
z o.o.(Sprzedająca) podpisały przedwstępne umowy przeniesienia praw do know-how oraz sprzedaŜy maszyn i
urządzeń Spółki Euroconstruction.
Umowa sprzedaŜy know-how została zawarta z TUP S.A.
Zgodnie z umową TUP S.A. nabędzie od Euroconstruction know-how stanowiące technologię budowy domów z
prefabrykatów. Opracowanie i wdroŜenie technologii budowy domów z wykorzystaniem lekkiej konstrukcji stalowej
stanowiło w ostatnim okresie główny cel firmy. W związku z trudną sytuacją na rynku Spółka w 2009r. ograniczyła a
w 2010r. zamknęła pozostałą działalność.
Opracowana technologia została wyceniona i TUP S.A. nabędzie ją za cenę 5 400 000 zł netto.
Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi w terminie 7 dni od Ŝądania TUP S.A. zgłoszonego Sprzedającej nie
później niŜ 31 grudnia 2010r.
Przedwstępna umowa sprzedaŜy maszyn i urządzeń do produkcji konstrukcji stalowych Euroconstruction Sp. z o.o.
zawarła z TUP Property S.A.
Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty przedstawienia Oświadczenia stwierdzającego
wygaśnięcie zastawu rejestrowego ustanowionego na przedmiocie sprzedaŜy z tytułu kredytu inwestycyjnego z
dnia 17 maja 2007r. w wysokości 2 000 000 zł, nie później jednak niŜ w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia w/w
zastawu.
Cena maszyn i urządzeń została ustalona w wysokości 1 617 610 zł netto.
Do czasu zawarcia przyrzeczonych umów sprzedaŜy, dochody z wykorzystania opracowanej technologii przypadać
będą Euroconstruction Sp. z o.o.

Przedwstępne umowy zostały zawarte w ramach struktury organizacyjnej TUP S.A.
TUP S.A. posiada 100% akcji i głosów na WZ TUP Property S.A. oraz 100% udziałów i głosów na WZ
Euroconstruction Sp. z o.o.
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