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Treść raportu:

Zarząd SOHO DEVELOPMENT S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu umowy o zarządzanie częścią portfela 

inwestycyjnego Progress Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych (dalej „Progress FIZAN”). W skład 

portfela przejętego do zarządzania przez Emitenta wchodzą udziały w spółkach Fabryka PZO sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, Recycling Park sp. z o.o. z siedzibą w Kamionce oraz Recycling Park Loan Facility sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (dalej „Spółki w Zarządzaniu”).

W ramach zarządzania częścią portfela Progress FIZAN, Emitent będzie uprawniony do podejmowania decyzji 

inwestycyjnych w zakresie zbywania udziałów w Spółkach w Zarządzaniu oraz decyzji odnośnie sposobu 

wykonywania praw głosu w organach stanowiących Spółek w Zarządzaniu. W związku z powyższym Emitent będzie 

sprawował kontrolę nad wyżej wymienionymi Spółkami w Zarządzaniu, a zatem również obejmie je konsolidacją w 

ramach sprawozdań Emitenta począwszy od IV kwartału obecnego roku obrotowego.

Przejęcie zarządzania częścią portfela Progress FIZAN dokonało się w ramach strategii zmierzającej do 

koncentracji zarządzania aktywami nieruchomościowymi bezpośrednio w strukturze Emitenta. Przejęcie 

zarządzania wraz z transakcją wniesienia akcji Listella S.A. (posiadającej 26,96% akcji w kapitale zakładowym 

spółki publicznej Próchnik S.A.) do Progress FIZAN (RB 33/2015) pozwoliło na uzyskanie struktury, w której aktywa 

kluczowe (deweloperskie i nieruchomościowe) kontrolowane są bezpośrednio przez Emitenta i odzwierciedlone 

w sprawozdaniu skonsolidowanym, natomiast aktywa non-core znajdują się w portfelu zarządzanym przez 

Progress FIZAN.

Spółki w Zarządzaniu są właścicielami nieruchomości w Warszawie i Kamionce, które zostały opisane w 

raportach okresowych Emitenta. 

Wartość Spółek w Zarządzaniu spełnia kryteria znaczących aktywów. Emitent otrzymał umowę o zarządzanie 

podpisaną przez drugą stronę (Altus TFI S.A.) w dniu 02 lipca 2015 r.
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