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Zawarcie porozumienia w sprawie nabycia nieruchomości w Siewierzu.

Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, Ŝe w dniu 27.04.2007 roku TUP S.A. zawarł z dwoma osobami fizycznymi porozumienie 
w sprawie nabycia kilku nieruchomości gruntowych połoŜonych w Siewierzu o łącznej powierzchni 122,5 ha 
(1.224.802 m2).
Na przedmiotowej nieruchomości będzie realizowany projekt inwestycyjny. Strony ustaliły, Ŝe TUP S.A. powoła 
spółkę celową, która będzie inwestorem. Cena transakcji została ustalona na 13 euro za 1 m2, co daje w sumie 
kwotę ok. 15 922 426 euro (ok. 60 100 000 zł wg średniego kursu NBP z dnia 26.04.2007 r.). Przy umowie 
wstępnej TUP S.A. zapłaci kwotę w złotych stanowiącą równowartość 3 000 000 euro. Pozostała część ceny 
zostanie zapłacona w 3 równych ratach z których pierwsza przy umowie przenoszącej własność, a kolejne dwie co 
6 miesięcy.
Sprzedający zastrzegają sobie prawo do nabycia 20% udziałów w spółce celowej powołanej przez TUP S.A. Strony 
zobowiązały się do zgodnego współdziałania przy uzyskaniu planu zagospodarowania przestrzennego dla 
przedmiotowej nieruchomości oraz do sprzedaŜy w/w nieruchomości osobom trzecim nie wcześniej niŜ w 2009 
roku.
Strony ustaliły, Ŝe do zawarcia umowy wstępnej dojdzie w terminie do 20.05.2007 roku. Do dnia 31.08.2007 roku 
strony zobowiązują się do zawarcia umowy ostatecznej przenoszącej własność nieruchomości, umowy 
odkupienia od TUP S.A. 20% udziałów w spółce celowej oraz umowy wspólników potwierdzającej zasady 
współpracy przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
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