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Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości przez spółkę zaleŜną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, Ŝe powziął informację od spółki zaleŜnej System SL Sp. z o.o. o zawarciu 
przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości od spółki Awik Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie ul. Przejazdowa 
17.
W dniu 9 kwietnia 2008 r. System SL Sp. z o.o. (Kupujący) zawarł przedwstępną umowę nabycia nieruchomości 
połoŜonej w Pruszkowie o łącznej powierzchni 3,3264 ha wraz z posadowionymi na tym terenie budynkami w tym 
przemysłowo - biurowym, od spółki Awik Sp. z o.o. (Sprzedający)
Cena nabywanych nieruchomości wynosi 12.000.000 zł netto.
Strony ustaliły, Ŝe przyrzeczone umowy sprzedaŜy zostaną zawarte w dniu 2 czerwca 2008 r. 
Na poczet umówionej ceny Kupujący zobowiązał się zapłacić nie później niŜ w dniu 10 kwietnia 2008 r. kwotę 
1.000.000 zł  Pozostałą część umówionej ceny Kupujący zobowiązał się zapłacić w dniu zawarcia przyrzeczonej 
umowy sprzedaŜy.
Wydanie nieruchomości spółce System SL Sp. z o.o. nastąpi po zapłacie całej ceny nieruchomości.  
Kupujący przy zawieraniu niniejszej umowy zobowiązał się poddać egzekucji wprost z aktu notarialnego stosownie
do treści art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
Strony ustaliły, Ŝe umowa przenosząca własność nieruchomości zostanie zawarta pod następującymi warunkami:
 - Nabywane nieruchomości nie będą obciąŜone Ŝadnymi długami, prawami osób trzecich ani ograniczeniami w 
rozporządzaniu, przy czym działy III i IV ksiąg wieczystych nie będą zawierały Ŝadnych wpisów (obecnie wartość 
ustanowionych hipotek na nieruchomościach będących przedmiotem transakcji wynosi 2.323.701,88 euro)
 - Sprzedający przedłoŜy zaświadczenie stwierdzające brak zaległości podatkowych w odniesieniu do 
nieruchomości
 - Sprzedający przedłoŜy zaświadczenie z banku o stanie zadłuŜenia, którego zabezpieczeniem są w/w hipoteki.
Spółka System SL Sp. z o.o. moŜe Ŝądać zawarcia umowy przyrzeczonej pomimo nie spełnienia któregokolwiek 
bądź wszystkich warunków.
 Jednocześnie w dniu 9 kwietnia 2008 r. spółka System SL Sp. z o.o.(Wynajmujący) zawarła ze spółką CJ 
International Ltd. Sp. z o.o.(Najemca) umowę najmu w/w nieruchomości celem prowadzenia działalności 
gospodarczej przez Najemcę.
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