Aneks do prospektu emisyjnego Murapol S.A.

Aneks nr 9
z dnia 14 września 2012 r.
do prospektu emisyjnego Murapol S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 22 maja 2012 r.
Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego spółki Murapol S.A. został sporządzony w związku z zawarciem umowy istotnej
przez podmiot z Grupy Kapitałowej Emitenta.

str. 329, w pkt. 22.4.7 (wprowadzonym Aneksem nr 5 i zmienionym Aneksem nr 6 oraz Aneksem nr 7) na końcu
dodaje się pkt 5. o treści:

5.

Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta w dniu 11 września 2012 roku pomiędzy spółką MURAPOL & M
INVESTMENT sp. z o.o. (dalej: M&MI) a spółką Berensona sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Umowa)

Na podstawie Umowy (do której zawarcia strony zobowiązały się w umowie przedwstępnej opisanej w pkt 2 wprowadzonym
Aneksem nr 5) spółka Berensona sp. z o.o. sprzedała M&MI nieruchomość położoną w Warszawie, w dzielnicy Białołęka,
przy ulicy Leona Berensona, stanowiącą niezabudowaną działkę gruntu nr ew. 1/22 w obrębie ewidencyjnym 4-16-32 o
obszarze 16.713 m2, za cenę brutto w kwocie 16.605.000,00 zł.
Berensona sp. z o.o. przeniosła w cenie sprzedaży działki nr 1/22 na rzecz M&MI decyzję o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i pozwoleniu na budowę w części dotyczącej III etapu inwestycji oraz dokonała sprzedaży wszelkich
majątkowych praw autorskich do projektu budowlanego przysługującego Berensona sp. z o.o. z tytułu umowy o prace
projektowe z MKC Architekci sp. z o.o.
Strony ustaliły w Umowie, iż pozostała do zapłaty przez M&MI cena sprzedaży (nieruchomości oraz majątkowych praw
autorskich) zostanie zapłacona przez M&MI w następujący sposób:





kwota 3.105.000,00 zł - w terminie do dnia 20 października 2012 roku,
kwota 2.000.000,00 zł - w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku,
kwota 4.000.000,00 zł - w terminie do dnia 31 marca 2013 roku,
kwota 2.200.000,00 zł - w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku.
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