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Treść  raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, Ŝe w dniu 25 października 2007 r. powziął informację od spółki zaleŜnej TUP Property 
S.A. o objęciu 110.808 nowych udziałów w podwyŜszanym kapitale zakładowym spółki zaleŜnej bezpośrednio od 
TUP Property S.A. - Tanis Investments Sp. z o.o. 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tanis Investments Sp. z o.o. uchwałą nr 2 z dnia 25 października 2007 
r. zadecydowało o podwyŜszeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 50.000,00 zł o kwotę 55.404.000,00 zł, to jest
do kwoty 55.454.000,00 poprzez utworzenie 110.808 nowych udziałów po 500,00 zł kaŜdy udział, o łącznej wartości 
55.404.000,00 zł. Zgromadzenie Wspólników postanowiło, iŜ wszystkie nowopowstałe udziały w podwyŜszanym 
kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte i przysługiwać będą Spółce TUP Property S.A. z siedzibą w Poznaniu
Nowopowstałe udziały zostały objęte i pokryte przez TUP Property S.A. w dniu 25 października 2007 r. w 
następujący sposób:
 - wkład pienięŜny w wysokości 350.000 zł  w zamian za 700 nowopowstałych udziałów;
 - wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa TUP Property S.A. o wartości    
    55.054.035,05 zł do spółki Tanis Investments Sp. z o.o.  w zamian za 110.108 udziałów.
    NadwyŜka w wysokości 35,05 zł zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.
Wkładem niepienięŜnym wnoszonym w zamian za obejmowane udziały są: prawo uŜytkowania wieczystego 
gruntów i praw własności oraz prawa na dobrach niematerialnych dotyczących Koncepcji urbanistyczno – 
architektonicznej zagospodarowania nieruchomości Projektu Modena-Park z prawem do ich wykorzystania, a 
takŜe wymagalne i nieprzedawnione wierzytelności przysługujące spółce TUP Property S.A. wynikające głównie z 
umów najmu oraz rzeczy ruchome naleŜące do TUP Property S.A. 

Spółka Tanis Investment Sp. z o.o nie prowadziła dotychczas działalności operacyjnej.
TUP Property S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Tanis Investments Sp. z o.o. 
TUP Property S.A. jest w 100% spółką zaleŜną od TUP S.A. 
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