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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 21 grudnia 2009r. Zarządy Spółek zaleŜnych  - TUP Property S.A. (spółka 
przejmująca) i Tanis Investments Sp. z o.o. (spółka przejmowana) podpisały oraz rozpoczęły proces łączenia ww. 
spółek.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492  § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), tj. w drodze 
przejęcia przez TUP Property spółki Tanis Investments, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej 
na spółkę przejmującą. 
Połączenie nastąpi bez podwyŜszania kapitału zakładowego spółki przejmującej z uwagi na to, Ŝe spółka ta 
posiada całość udziałów Tanis Investments.
W wyniku połączenia, z dniem wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, nastąpi wykreś lenie spółki Tanis Investments z rejestru przedsiębiorców oraz jej rozwiązanie 
bez likwidacji, zgodnie z art. 493 § 1 KSH. 

Połączenie spółek ma na celu uporządkowanie struktury organizacyjnej i prawnej oraz zwiększenie efektywności 
zarządzania majątkiem.

TUP S.A. posiada 100%  akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki TUP Property.
TUP Property S.A. posiada 100% udziałów i głosów na Walnym Zgromadzeniu Tanis Investments.

TUP Property S.A. prowadzi działalność w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, zarządzania portfelem 
posiadanych nieruchomości oraz obrotu nieruchomościami.
Tanis Investmenst Sp. z o.o. jest spółką celową przeznaczoną do realizacji projektów inwestycyjnych. 
Spółka brała udział w realizacji i sprzedaŜy projektu inwestycyjnego Modena Park. 
Celem realizacji projektu była rewitalizacja nieruchomości połoŜonej w Poznaniu poprzez opracowanie koncepcji 
zagospodarowania terenu z akceptacją przez władze miejskie i zamiana tej nieruchomości na produkt finansowy 
oraz jego sprzedaŜ. 
W okresie ostatniego roku spółka nie prowadziła działalności inwestycyjnej. 
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