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Temat

Ogłoszenie wyników pisemnego przetargu nieograniczonego.  

Podstawa prawna

Treść  raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST SA informuje, Ŝe w dniu dzisiejszym, Komisja Przetargowa, 
działająca w związku z  pisemnym przetargiem nieograniczonym, ogłoszonym przez Zarządcę Komisarycznego 
Przedsiębiorstwa Państwowego Warszawska Wytwórnia Wódek „Koneser”  z siedzibą w Warszawie (dalej: „PP 
WWW Koneser”), na nabycie prawa uŜytkowania wieczystego trzech nieruchomości zabudowanych, połoŜonych w 
Warszawie przy ul. Ząbkowskiej/Białostockiej/Markowskiej, o łącznej powierzchni działek gruntowych 4,8 ha, 
dokonała wyboru oferty, złoŜonej w niniejszym przetargu przez Fundusz. 
Cena wywoławcza została ustalona na poziomie 57.570.000 zł. W złoŜonej ofercie Fundusz zobowiązał się do 
nabycia prawa uŜytkowania wieczystego wspomnianych powyŜej nieruchomości za łączną cenę w kwocie 
60.500.000 zł. Częścią przyszłej transakcji jest odpłatne przekazanie części budynków w uŜytkowanie lub 
dzierŜawę PP WWW Koneser na okres 3 lat.
Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami, Strony przystąpią niezwłocznie do przygotowania umowy przedwstępnej. 
Zawarcie umowy sprzedaŜy wymaga uzyskania zgody Ministerstwa Skarbu Państwa. Przedmiotem przyszłej 
transakcji będą nieruchomości wolne od jakichkolwiek obciąŜeń i praw osób trzecich. 

Informacje dotyczące kolejnych istotnych zdarzeń związanych z transakcją, będą przekazywane przez Fundusz w 
kolejnych raportach bieŜących.

podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
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