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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ALTA S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2019 z dnia 29.03.2019r. informuje, że TUP Property S.A. 
(Spółka – Inwestycja ALTA S.A., Sprzedająca) i Nabywca – Ogólnopolska Spółka z branży developerskiej (zwane 
dalej Stronami), zawarły w dniu 18.05.2020r. umowę sprzedaży nieruchomości biurowej w Gdańsku tj. prawa 
użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków posadowionych na gruncie położonym przy 
ul. Jana Pawła II w Gdańsku. 
Jednocześnie przy zawarciu umowy sprzedaży Strony zmieniły postanowienia zawarte w umowie przedwstępnej, 
które dotyczyły:  
- spełnienia przez Sprzedającą warunku w postaci uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania nieruchomości (dalej decyzja) będącej przedmiotem sprzedaży, która umożliwi realizację 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 
TUP Poperty uzyskała decyzję o warunkach zabudowy, jednakże decyzja została wydana w okresie 
obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2. Z uwagi na treść art. 15 zzr ust. 1 oraz art. 15 zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, do dnia sprzedaży nie było możliwe stwierdzenie 
ostateczności powyższej decyzji. 
Wobec czego Nabywca wyraził zgodę na zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży bez spełnienia się warunku tj. 
stwierdzenia, że wydana decyzja jest ostateczna. 
- Strony ustaliły, że cena sprzedaży wyniesie 9 000 000 zł. 
Wydanie nieruchomości nastąpiło w dacie sprzedaży. Kwota transakcji została zapłacona. 
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