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Temat

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości przez Mińska Development sp. z o.o. Przedterminowa 
spłata obligacji serii B3.
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Soho Development Spółka Akcyjna („Spółka” „Emitent”), informuje iż w dniu 20 grudnia 2018 r. spółka 
zależna Mińska Development sp. z o.o. (dalej „Mińska Development”) zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży 
(„Umowa Przyrzeczona”) nieruchomości stanowiącej udział 292430/1078070 w użytkowaniu wieczystym działki 
18/4 oraz we własności posadowionego na tym gruncie budynku biurowego nr 104 przy ulicy Mińskiej 25 (dalej 
łącznie „Nieruchomość”). Umowa Przyrzeczona stanowi wykonanie Umowy Przedwstępnej o której Spółka 
informowała w raporcie nr 81/2018 oraz 92/2018

Nabywcą Nieruchomości jest spółka 888 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 
siedzibą w Warszawie powiązana z Optima Logistics Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa z siedzibą w Warszawie („Nabywca”). 

Z tytułu sprzedaży Nieruchomości Mińska Development uzyskała cenę w kwocie 9.200.000,00 zł (dziewięć 
milionów dwieście tysięcy złotych) netto, powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% w 
kwocie 2.116.000,00 zł (dwa miliony sto szesnaście tysięcy złotych), a więc cenę brutto w wysokości 
11.316.000,00 zł (jedenaście milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych).

Środki pochodzące ze sprzedaży Nieruchomości wraz ze środkami własnymi Spółki posłużą do przedterminowej 
spłaty 14.500 sztuk obligacji serii B3 wyemitowanych przez Spółkę i objętych przez  SGB Bank S.A. („Bank”). Kwota 
spłaty wraz z odsetkami i prowizjami wyniesie około 14,8 mln PLN.  
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