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Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku i następnych w zakresie przeglądu opcji 

strategicznych dla Spółki, Zarząd Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) 

informuje, iż w dniu 24 maja 2017 roku, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, przyjął odmienne od 

dotychczas rozważanych założenia strategii Spółki. W tym zakresie Zarząd zamierza skoncentrować działalność 

Spółki na poszukiwaniu nabywców dla poszczególnych wybranych aktywów nieruchomościowych 

charakteryzujących się największą atrakcyjnością dla potencjalnych inwestorów. W ramach tych założeń 

priorytetem dla Spółki jest przygotowanie poszczególnych składników majątku nieruchomościowego do 

ewentualnych transakcji na aktywach. W ocenie Zarządu, obecna koniunktura na rynku mieszkaniowym sprzyja 

przeprowadzeniu tego typu transakcji, zaś Spółka dysponuje pulą odpowiednio przygotowanych projektów. 

Zarząd zakłada, iż większość środków pozyskiwanych przez Spółkę z tytułu zbycia poszczególnych składników 

majątkowych będzie mogła podlegać dystrybucji w drodze programów skupu akcji własnych skierowanych do 

wszystkich akcjonariuszy na jednakowych warunkach, z zapewnieniem równego ich dostępu do realizacji prawa 

sprzedaży akcji, w formie zbliżonej do programu przeprowadzonego przez Spółkę  na przełomie marca i kwietnia 

bieżącego roku. Tym samym celem Zarządu jest niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki w celu udzielenia Zarządowi upoważnienia do przeprowadzenia programów skupu akcji umożliwiających 

realizację powyższych założeń  oraz wprowadzenia programu motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki, 

który to program będzie wspierał wykonanie przyjętej strategii Spółki.

Tym samym dotychczas rozważane opcje strategiczne związane z pozyskaniem znaczącego inwestora dla Spółki, 

nie będą dla Spółki priorytetowe. 

Szczegółowe warunki dotyczące istotnych transakcji na aktywach Spółki Spółka poda do publicznej wiadomości w 

formie odrębnych raportów bieżących po ustaleniu wiążących warunków ich przeprowadzenia.

Szczegółowe warunki wniosków do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka poda do publicznej wiadomości 

w formie odrębnych raportów bieżących po ich sformułowaniu przez uprawnione podmioty. 
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