
RB 31 2007TUP

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieŜący nr 31 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-15

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

List intencyjny w sprawie nabycia portfela nieruchomości.

Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, Ŝe w dniu 14.05.2007 roku TUP Property S.A. (spółka zaleŜna w 100% od TUP S.A.) 
podpisała ze spółką Concorde Investissement S.A. z siedzibą w Warszawie (sprzedający) list intencyjny w sprawie
nabycia portfela wynajętych nieruchomości komercyjnych. W skład portfela nieruchomości wchodzą: prawo 
uŜytkowania wieczystego działek gruntowych, prawo własności 7 budynków biurowo-usługowych oraz 
własnościowe spółdzielcze prawo do 5 lokali uŜytkowych w róŜnych miastach w Polsce. Umowa będzie 
zapewniała przejście na TUP Property S.A. umów najmu.

Strony ustaliły, Ŝe  ostateczna łączna cena nabycia wszystkich w/w nieruchomości zostanie okreś lona po 
dokonaniu badania due diligence. Na dzień podpisania listu intencyjnego cena została ustalona na około            
90 000 000 zł (dziewięćdziesiąt milionów złotych) i została ustalona przez strony na podstawie przedstawionych do 
dnia podpisania niniejszego listu intencyjnego wynikach i prognozach przychodów uzyskiwanych z w/w 
nieruchomości. Spółka Concorde Investissement S.A. umoŜliwi TUP Property S.A. przeprowadzenie due diligence 
poprzez udostępnienie obiektów oraz wszelkiej dokumentacji. Strony ustaliły, Ŝe cena uzgodniona w umowie 
przedwstępnej zostanie zapłacona w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej w ten sposób, Ŝe 10% ustalonej ceny 
zostanie w formie zadatku wpłacone przez TUP Property S.A. w dniu zawierania umowy przedwstępnej, a 
pozostała kwota, na co najmniej 3 dni przed zawarciem umowy przyrzeczonej Strony przewidują zawarcie umowy 
przedwstępnej do dnia 25 maja 2007, a umowy przyrzeczonej do dnia 10 września 2007 roku.
Nie występują Ŝadne powiązania pomiędzy stronami w/w listu intencyjnego.
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