
RB 26 2015ALTA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-07

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w projekcie Siewierz – Jeziorna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o oferc ie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ALTA S.A. informuje, że Chmielowskie Sp. z o.o. (Sprzedająca, Inwestycja – ALTA S.A.) i Murapol 

S.A.(Nabywca) zawarły w dniu 6 listopada 2015r. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w projekcie 

Siewierz – Jeziorna.

Przedmiotem umowy są działki o powierzchni około 0,7 ha, przeznaczone do budowy budynków wielorodzinnych 

mieszkalnych o powierzchni użytkowej mieszkalnej (PUM) co najmniej 6 000 m kw. 

Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Cena transakcji zostanie skalkulowana w oparciu o ostateczną ilość PUM. 

Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w terminie do 30.11.2016 r.

W umowie przedwstępnej zawarto także zapis o zainteresowaniu Stron zawarciem umowy przyrzeczonej w 

możliwie najkrótszym terminie po spełnieniu warunków niezbędnych do rozpoczęcia budowy. 

Chmielowskie Sp. z o.o. wyraziła zgodę na udostępnienie działek Nabywcy w celu realizacji projektu, od dnia 

zawarcia niniejszej umowy. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży. 

Strony postanowiły, że Murapol S.A. otrzymał opcję i pierwszeństwo kupna po określonej cenie kolejnych działek 

przeznaczonych pod budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych o  powierzchni 8 000 m kw PUM. Opcja 

kupna ważna jest do 30.04.2017 r. 

Wartość umowy przyrzeczonej i opcji kupna wynosi ponad 8 mln zł. 

W dniu 23.10.2015r. Strony zawarły pierwszą umowę sprzedaży i przeniesienia własności działek budowlanych w 

projekcie Siewierz – Jeziorna. Zarząd ALTA S.A. poinformował o zawarciu umowy raportem bieżącym 23/2015.
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