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Treść  raportu:

Zarząd TUP SA podaje do publicznej wiadomości, Ŝe w dniu 21.11.2006 TUP Property S.A. nabył nieruchomości 
spełniające kryterium aktywa o znacznej wartości:
 
1. prawo uŜytkowania wieczystego działki gruntu nr 128/17 o powierzchni 1.287 m2 , połoŜonej w Poznaniu przy ul. 
Jackowskiego 24 , oraz prawo własności budynku trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego, połoŜonego na 
przedmiotowej działce o powierzchni uŜytkowej 1.235,60 m2 za kwotę 2.000.000,- zł ; strona sprzedająca: Pan 
Lesław Moritz;
 
2. prawo uŜytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 128/18 o powierzchni 734 m2 , połoŜonej w 
Poznaniu przy ul. Wawrzyniaka za kwotę ogółem 405.040,- zł; strona sprzedająca: MODENA Projekt sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu przy ul. Kraszewskiego 21/25.
 
WyŜej wymienione nieruchomości graniczą ze sobą, połoŜone są w sąsiedztwie terenów byłych zakładów ZPO 
Modena SA i będą przeznaczone odpowiednio na wynajem i przyszłe inwestycje TUP Property SA.
 
Sprzedający nieruchomość opisaną w pkt. 1 powyŜej jest osobą fizyczną i Przewodniczącym Rady Nadzorczej TUP 
S.A.
 
Sprzedający nieruchomość opisaną w pkt. 2 powyŜej jest spółką zaleŜną pośrednio od TUP SA - 100% kapitału i 
głosów naleŜy do Modena SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kraszewskiego 21/25
 
TUP Property SA jest spółką zaleŜną  TUP SA (100% akcji i głosów na WZA) utworzoną w lipcu 2006 która 
prowadzi działalność w zakresie kupna, sprzedaŜy, wynajmu i zarządzania nieruchomościami.
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