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Treść  raportu:

Zarząd TUP S.A. otrzymał w dniu dzisiejszym informację od spółki zaleŜnej TUP Property S.A. o przeniesieniu praw 
z nieruchomości stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, popartych wpisami w księgach 
wieczystych, na rzecz Spółki Tanis Investments Sp. z o.o. (Tanis)  Przeniesione prawa do nieruchomości dotyczą 
terenów objętych projektem „Modena Park”, mieszczących się w Poznaniu pomiędzy ulicami Kraszewskiego, 
Jackowskiego i Wawrzyniaka obejmującymi obszar po dawnej fabryce ZPO Modena.
Zapewnienie wpisów w księgach wieczystych potwierdzających prawa do nieruchomości stanowi ziszczenie 
jednego z warunków zawieszających warunkową umowę przedwstępną sprzedaŜy udziałów w spółce Tanis, która 
dotyczy realizacji projektu Modena Park ( rb, 19, 25, 60, 79, 105/2007).
TUP Property S.A. spodziewa się w najbliŜszym czasie ziszczenia ostatniego warunku zawieszającego umowę 
jakim jest zobowiązanie TUP Property S.A. do zawarcia porozumienia ze spółką ENEA S.A.. W wyniku 
osiągniętego porozumienia TUP Property S.A. uzyska prawo do działki, na której mieści się stacja trafo i tym 
samym nieruchomość ta takŜe zostanie objęta projektem Modena Park. 
Wypełnienie wszystkich warunków zawieszających umowę umoŜliwi sprzedaŜ udziałów.

Spółka Tanis Investments Sp. z o.o. jest w 100% zaleŜna od spółki TUP Property S.A.
Spółka TUP Property S.A. jest w 100% spółką zaleŜną od TUP S.A. 
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