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Treść raportu:

W dniu 15 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. („Spółka”) podjęło 

uchwałę o upoważnieniu Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do zbycia kluczowych aktywów Spółki 

najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r. w celu dystrybucji do akcjonariuszy uzyskanych z tego tytułu środków, które 

pozostaną po zabezpieczeniu terminowej spłaty wszystkich zobowiązań Spółki z tytułu obligacji objętych przez SGB 

Bank S.A. 

W nawiązaniu do wyżej opisanej uchwały oraz w ramach działań, o których mowa w tej uchwale, Zarząd Soho 

Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonał wyboru podmiotu Jones Lang LaSalle sp. z o.o. i 

zawarł z nim umowę w sprawie organizacji i przeprowadzenia konkurencyjnego procesu zbierania ofert nabycia 

udziałów spółek Cracovia Property sp. z o.o. oraz Mińska Development sp. z o.o., które to spółki posiadają głównie 

aktywa nieruchomościowe.

W ramach opisanego wyżej procesu, wybrany podmiot posiadający szerokie doświadczenie w zakresie 

pośrednictwa ma za zadanie składać podmiotom rynku nieruchomości zapytania o oferty nabycia ww. udziałów. 

Spółka zakłada, iż wybrany podmiot przedstawi wyniki przeprowadzonego procesu w przybliżonym terminie 

jednego miesiąca.

W kontekście harmonogramu zaakceptowanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  należy założyć, 

iż po zakończeniu planowanej procedury ofertowej Emitent uwzględni wyniki powyższego procesu ofertowego w 

najbliższym rocznym sprawozdaniu finansowym, w ten sposób, że będą one stanowić podstawę do ewentualnej 

weryfikacji wycen bilansowych tych aktywów.
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