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

Treść  raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, Ŝe w dniu 16 września 2009r. Zarządy spółek zaleŜnych TUP Property S.A. (spółka 
przejmująca) i System SL Sp. z o.o. (spółka przejmowana) podpisały plan połączenia oraz rozpoczęły proces 
łączenia ww. spółek.

Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) ,tj. w drodze przejęcia 
przez TUP Property spółki System SL, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej do spółki 
przejmującej w zamian za akcje nowej emisji. 

W wyniku połączenia Spółek w ramach emisji połączeniowej, w spółce TUP Property zostanie podwyŜszony 
kapitał zakładowy o kwotę 1 288 267 zł, tj. do kwoty 22 728 654 zł w drodze emisji 1 288 267 akcji zwykłych 
imiennych serii D o wartości nominalnej 1 zł kaŜda akcja. Akcje te zostaną wydane Spółce TUP, która jest jedynym 
wspólnikiem spółki System SL, w zamian za udziały spółki System SL. Z dniem wpisania przez Sąd Rejestrowy 
połączenia do Rejestru Przedsiębiorców KRS nastąpi wykreś lenie Spółki System SL z Rejestru Przedsiębiorców 
KRS oraz jej rozwiązanie bez likwidacji, zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

Połączenie spółek ma na celu skupienie wszystkich nieruchomości w jednej spółce zaleŜnej od TUP S.A., 
podniesienie kapitału zakładowego spółki przejmującej, konsolidację przychodów i przepływów pienięŜnych z 
tytułu najmu, zwiększenie efektywności zarządzania majątkiem oraz uporządkowanie struktury organizacyjnej i 
prawnej.

TUP S.A. posiada 100% udziałów i głosów na WZ Spółki System SL oraz 100% akcji i głosów na WZ spółki TUP 
Property. 

TUP Property S.A. prowadzi działalność w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, zarządzania portfelem 
posiadanych nieruchomości oraz obrotu nieruchomościami.
System SL Sp. z o.o. jest spółką celową będąca właścicielem nieruchomości logistycznej w Pruszkowie. 
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