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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Funduszu informuje, iż w dniu 30 stycznia 2008 r. została zawarta – w formie aktu notarialnego – 

przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości pomiędzy spółką celową „Realty Management Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 8 Spółka komandytowo-akcyjna” z siedzibą w Warszawie 

(dalej jako „Kupujący”), a osobami fizycznymi (dalej jako „Sprzedający”).  

Przedmiotem umowy jest prawo wieczystego użytkowania gruntów położonych w Dziwnowie (województwo 

zachodniopomorskie), stanowiących 3 sąsiadujące działki gruntu o łącznej powierzchni 14.091 m.kw., 

zabudowanych budynkami, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. 

Działki będące przedmiotem przedwstępnej umowy sprzedaży są położone w sąsiedztwie z działką kupioną przez 

Fundusz w dniu 31 lipca 2007 r. (Raport Bieżący NR 66/2007).

Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta przez Strony w terminie trzydziestu dni od dnia łącznego 

spełnienia się wszystkich okoliczności i warunków zawartych w umowie, lecz nie później niż w terminie do dnia 31 

grudnia 2008 roku, w tym między innymi:

1) Sprzedający, na co najmniej 14 dni przed terminem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości 

będą użytkownikami wieczystymi gruntu i właścicielami budynków będącymi przedmiotem przedwstępnej umowy 

sprzedaży.

2) Sprzedający przedstawią zgodę banku na wykreś lenie wszystkich hipotek obciążających  przedmiotową 

nieruchomość.
3) Kupujący uzyska satysfakcjonujące wyniki badań i analiz inżynieryjnych, geologicznych, topograficznych i 

ekologicznych dotyczących nabywanej nieruchomości.

Łączna cena sprzedaży przedmiotu przyrzeczonej umowy sprzedaży wyniesie 28.000.000 zł. Do ceny 

przedmiotowych nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w 

dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży i o tyle, o ile obowiązek taki będzie wynikał ze stanu prawnego 

istniejącego w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. 
Kupujący zobowiązał się do płatności na rzecz Sprzedającego zaliczki w kwocie 1.400.000 zł, powiększonej o 

podatek od towarów i usług, w ciągu dwóch tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% wartości 

kapitałów własnych Funduszu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).
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