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Procedura sprzedaży aktywów - ostateczna umowa sprzedaży nieruchomości „Mińska -Development” sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd Soho Development Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu przez
„Mińska-Development” sp. z o.o. („Sprzedający”) ostatecznej umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania dz. nr ew. 23 zlokalizowanej przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie („Nieruchomość”). O zawarciu umowy warunkowej
Emitent informował w dniu 13 maja 2019 r. raportem bieżącym nr 16/2019
Sprzedaż nastąpiła na rzecz spółki Sava Mińska 25 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej „Sava
Mińska”), tj. podmiotu powiązanego z członkami organów Emitenta oraz akcjonariuszem tj. Panem Maciejem
Wandzlem, Maciejem Zientarą oraz Katarzyną Szwarc.
Cenę sprzedaży Nieruchomości oraz ogółu praw związanych z realizacją inwestycji na Nieruchomości wyniosła
13.600.000,00 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) PLN plus podatek VAT.
Cena sprzedaży Nieruchomości jest zbliżona do aktualnej wartość bilansowej działki dlatego transakcja będzie w
dużej mierze neutralna dla wyniku skonsolidowanego Spółki za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
M.ST. Warszawa nie wykonała prawo pierwokupu działki.
Pozostałe warunki umowy warunkowej pozostały bez zmian w stosunku do informacji z raportu bieżącego nr
16/2019
Środki z ww. transakcji zostały już wydatkowane w ramach V rundy skupu akcji własnych Emitenta zakończonego
31 maja 2019 r.
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