
 

Raport bieżący nr 03/2019 15.02.2019 

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości. 
Podstawa prawna:  
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
Treść raportu 
 
Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach _"Emitent", "Spółka"_ w nawiązaniu do raportu 
bieżącego nr 01/2019 z 11.01.2019 r. informuje, że w następstwie przeprowadzenia przeglądu opcji 

strategicznych związanych z realizacją budowy Centrum Produkcyjno-Logistycznego _"Inwestycja CP L"_ 
na działce zlokalizowanej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, podstrefa Lublin 
_"Nieruchomość"_, podjął decyzję o przeniesieniu planowanej Inwestycji CP-L do nowej lokalizacji na 
terenie Lublina lub okolicznych powiatów i sprzedaży Nieruchomości. 
W związku z powyższym Emitent zawarł w dniu 15.02.2019 r. umowę sprzedaży warunkowej 
Nieruchomości za cenę netto 5,7 mln zł. Umowa została zawarta pod warunkiem, że prawa pierwokupu nie 

wykonają: _1_ Prezydent Miasta Lublin ani _2_ Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie. 
Umowa przeniesienia własności Nieruchomości ma zostać zawarta przez strony _o ile nie zostanie 

wykonane prawo pierwokupu_ po okazaniu przez Emitenta odpisu księgi wieczystej dot. Nieruchomości 
potwierdzającego brak jakichkolwiek wpisów w dziale III i IV tejże księgi, nie wcześniej jednak niż 
14.04.2019 r.  
Kupujący zobowiązał się zapłacić część ceny w kwocie 250 tys. zł w terminie do 18.02.2019 r., a pozostałą 
część ceny w dniu podpisania umowy przeniesienia własności Nieruchomości, zaś w przypadku finansowania 

zakupu z kredytu bankowego, ta część ceny pochodząca z kredytu – zapłacona zostanie w terminie 7 dni 
licząc od dnia podpisania umowy przeniesienia własności Nieruchomości. Wydanie Nieruchomości 
kupującemu nastąpi w dniu zapłaty całej ceny. 
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