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Treść  raportu:

Zarząd TUP S.A. powziął w dniu 12 grudnia 2007 r. informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 grudnia 2007 r. połączenia spółek TUP Property 
S.A. i PHC Sp. z o.o.
Z dniem rejestracji połączenia spółek przez Sąd, nastąpiło wykreś lenie spółki PHC z Rejestru Przedsiębiorców 
KRS oraz rozwiązanie spółki bez jej likwidacji, zgodnie z art. 493 § 1 ksh.
Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh, tj. w drodze przejęcia, poprzez przeniesienie majątku 
PHC do TUP Property w zamian za akcje, które TUP Property wydał jedynemu wspólnikowi PHC tj. spółce TUP 
S.A.
Rejestracja podwyŜszenia kapitału zakładowego TUP Property S.A. miała miejsce w dniu połączenia, tj. 6 grudnia 
2007 r.  Kapitał zakładowy spółki został podwyŜszony o kwotę 2.440.387 zł z kwoty 19 000 000 zł do kwoty 
21.440.387 zł, w drodze emisji 2.440.387 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1 zł kaŜda. 
Po połączeniu TUP Property S.A. zarządza portfelem aktywów o wartości księgowej (w bilansie skonsolidowanym) 
194 mln zł. Annualizowany dochód uzyskiwany z portfela wynajętych nieruchomości komercyjnych kształtuje się na 
poziomie 8,8 mln zł. 
Zgodnie z MSR 40, aktywa nieruchomościowe spółki zostaną wycenione na dzień 30 listopada 2007 r. , a ich 
wartość godziwa zostanie uwzględniona w bilansie roku bieŜącego.
Połączenie miało na celu uporządkowanie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej i zwiększenie efektywności 
zarządzania majątkiem.
O rozpoczęciu procesu połączenia TUP S.A. informowała w raporcie bieŜącym nr 54/2007
PHC Sp. z o.o. była w 100% spółką zaleŜną od TUP S.A.
TUP Property S.A. jest w 100% spółką zaleŜną od TUP S.A.
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