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Znacząca umowa pomiędzy spółkami zależnymi Emitenta.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna ("Emitent") z siedzibą w Warszawie 

informuje, że uzyskał informację o zawarciu znaczącej umowy pomiędzy spółkami zależnymi Emitenta. 

 

W dniu 2 lipca 2010 r. została zawarta transakcja pomiędzy spółką bezpośrednio zależną od Emitenta: Scanmed 

S.A. z siedzibą w Krakowie a jednoosobową, w 100% zależną od Scanmed, spółką Scan Development sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie. 

Transakcja polega na sprzedaży przez Scanmed spółce Scan Development, prawa własności zabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, przy ulicy Adama Bochenka 12, o łącznej powierzchni 8,846 m2, 

za cenę 77.592.000,00 PLN (siedemdziesiąt siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) 

brutto.

 

Przedmiotowa transakcja jest efektem realizowanego od dłuższego czasu procesu reorganizacji działalności 

Scanmed, zmierzającej m.in. do rozdzielenia zasadniczej działalności prowadzonej przez Scanmed, od 

działalności związanej z zarządzaniem nieruchomością oraz prowadzeniem na niej inwestycji.

 

W efekcie reorganizacji, Scanmed prowadzić będzie działalność medyczną na podstawie umowy dotyczącej 

oddania Spółce do wyłącznego korzystania części nieruchomości oraz budynku o przeznaczeniu usługowym, która 

odpowiada aktualnym potrzebom Spółki i zakresowi prowadzonej działalności medycznej. 

Nowy model organizacyjny pozwoli na profesjonalne komercjalizowanie powierzchni użytkowej pod wynajem na 

rzecz innych podmiotów świadczących usługi w tym usługi medyczne, na terenie Krakowa. 

 

Zbycie nieruchomości na rzecz specjalistycznego podmiotu w 100% zależnego od Scanmed ma na celu 

zakończenie inwestycji budowlanej oraz wykorzystanie nieruchomości zgodnie z jej planowanym przeznaczeniem 

(wynajem powierzchni użytkowej) prawidłową eksploatację nieruchomości, przy jednoczesnym umownym 

zapewnieniu Spółce możliwości korzystania z potrzebnych jej części powierzchni na podstawie stosownej umowy. 

 

Transakcja nie powoduje zmiany kontroli Emitenta nad zbywanymi składnikami majątku.

 

Zgodnie z umową sprzedaży, rozliczenie części ceny w kwocie 72.092.000,00 PLN (siedemdziesiąt dwa miliony 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) nastąpi w lipcu 2010 roku, natomiast resztę ceny w kwocie 5.500.000,00 

PLN (pięć milionów pięćset tysięcy złotych), Scan Development Sp. z o.o. zobowiązał się zapłacić na rzecz 

Scanmed S.A. w terminie najpóźniej do dnia 20 października 2010 roku. W celu pozyskania środków na rozliczenie

w lipcu ww. części ceny sprzedaży, w Scan Development zostanie podwyższony kapitał zakładowy w drodze 

utworzenia nowych udziałów obejmowanych za taką samą kwotę, jak rozliczana część ceny, która zostanie 

uiszczona w dniu ich objęcia. W efekcie przeprowadzenia ww. podwyższenia kapitału, Scan Development 

pozostawać będzie spółką w 100% zależną od Scanmed.

 

Zawartą umowę należy uznać za umowę znaczącą ze względu na wysokość ceny sprzedaży która przekracza 10% 

jego kapitałów własnych według stanu zgodnego z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim.
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