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Warunkowa przedwstępna umowa przelewu wierzytelności

Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, Ŝe w dniu 13 września 2006 r. pomiędzy Spółką (Cesjonariusz) a Centrum Windykacji i 
Restrukturyzacji Długów Hades Sp. z o.o. (Cedent) została zawarta przedwstępna warunkowa umowa  przelewu 
wierzytelności.
Cedentowi przysługują wierzytelności względem Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych (MPRD) na 
łączną kwotę 5.073.308,85 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem zł m85/100), na 
mocy zawartych umów cesji wierzytelności z Wierzycielami.
W zawartej umowie Strony zobowiązały się do zawarcia Umowy Przyrzeczonej, na podstawie której Cedent 
przeleje a Cesjonariusz nabędzie w/w Wierzytelności.
Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu się następujących warunków:

postępowaniu upadłościowym wobec MPRD (w dniu 28 czerwca 2007 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi 
Północ IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ogłosił upadłość likwidacyjną MPRD. 
Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości nie jest prawomocne), a w chwili dokonania wpisu przysługiwać będą 
Cedentowi.

obejmującej likwidację majątku DłuŜnika (MPRD) na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z moŜliwością 
zawarcia układu, a postanowienie w tym przedmiocie stanie się prawomocne.

przyjęciem układu, a układ zostanie przyjęty i zatwierdzony przez Sąd.
Zobowiązanie cedenta do zawarcia umowy przyrzeczonej jest bezwarunkowe.
W razie spełnienia wszystkich powyŜszych warunków Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta w ciągu 7 dni od 
uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Strony umowy zobowiązały się do zachowania poufności o wszelkich informacjach, które od siebie uzyskają w 
związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.

Wartość umowy stanowi ponad 10% kapitału własnego emitenta.
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