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Zawarcie przedwstępnych umów nabycia nieruchomości oraz  zmiana umów nabycia nieruchomości w Siewierzu

Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, Ŝe w dniu 28 września 2007 r. TUP S.A. (Kupujący) zawarł umowę zmieniającą umowy 
przedwstępne nabycia nieruchomości w Siewierzu o łącznej powierzchni 90,66 ha od dwóch osób fizycznych 
(Sprzedający) (raport bieŜący 43/2007) oraz zawarł dwie kolejne przedwstępne umowy nabycia nieruchomości o 
łącznej powierzchni 28,58 ha, połoŜonych w Siewierzu od osoby fizycznej oraz Przedsiębiorstwa Elektryczno – 
Budowlanego Elektrobud Sp. z o.o. z siedzibą w Siewierzu (Elektrobud).Wszystkie nabywane nieruchomości 
objęte umowami połoŜone są w jednej lokalizacji. Nabycie nieruchomości związane jest z realizacją projektu 
Miasteczko Siewierz, którego finansowanie jest jednym z celów obecnie prowadzonej emisji akcji serii F. W 
sumie, powierzchnia nieruchomości objętych w/w umowami wynosi 119,24 ha.

W umowie zmieniającej umowy przedwstępne nabycia nieruchomości z dnia 31 maja 2007 r. (raport bieŜący 
43/2007) przedłuŜono termin zawarcia przyrzeczonych umów sprzedaŜy do dnia 15 listopada 2007 r. 
TUP S.A. zawarł takŜe w dniu 28.09.07 r. dwie nowe umowy przedwstępne zakupu niezabudowanych 
nieruchomości w Siewierzu od osoby fizycznej (Sprzedający) oraz przedsiębiorstwa Elektrobud.
Cena jaką zapłaci TUP S.A. za nieruchomości objęte tymi dwiema nowymi umowami wynosi  3 715 803 euro.
Strony ustaliły, Ŝe umowy przyrzeczone zostaną zawarte odpowiednio do dnia 15 listopada 2007 r. oraz do dnia 15 
grudnia 2007 r., po uregulowaniu spraw formalno prawnych przez Sprzedających.
W razie niezawarcia jednej z umów przyrzeczonych Spółce TUP S.A. przysługuje do dnia 20 grudnia 2007 r. prawo 
odstąpienia od umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości.
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