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Tytu Zawarcie przez Spó  przedwst pnej umowy nabycia nieruchomo ci.
Tre :
Zarz d "Milkpol" SA ("Spó ka") informuje, e w dniu 12 grudnia 2008 roku Spó ka
zawar a z osob  fizyczn  (osoba prowadz ca dzia alno  gospodarcz , kontrahent
Spó ki) umow  przedwst pn  sprzeda y przez t  osob  na rzecz Spó ki
nieruchomo ci po onej w Cz stochowie, obr b Ku nica Marianowa I, stanowi cej
niezabudowan  dzia  gruntu z dost pem do drogi publicznej, o powierzchni
0,3520 ha. Na mocy przedwst pnej umowy sprzeda y nieruchomo ci, wskazana
osoba fizyczna zobowi za a si  sprzeda  Spó ce, a Spó ka zobowi za a si  kupi  od
tej osoby przedmiotow  nieruchomo  za cen  wynosz ca 429.440 z  (w tym
podatek VAT w kwocie 77.440 z ), w terminie do dnia 31 stycznia 2009 roku. Strony
przedwst pnej umowy sprzeda y nieruchomo ci ustali y, e cz  ceny w kwocie
200.000 z  brutto zostaje potr cona przez Spó  z jej wymagalnymi
wierzytelno ciami wobec wskazanej osoby fizycznej, a kwota ta ma skutki zadatku
w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego. Przedmiotowa umowa zosta a zawarta w
formie aktu notarialnego sporz dzonego przez Notariusza w Cz stochowie,
Arkadiusza Szkur ata, a jej pozosta e warunki, poza opisanymi w tre ci niniejszego
raportu, maj  charakter standartowy, powszechnie stosowany w umowach tego
typu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Za cznika nr 1 do Uchwa y nr 346/2007
Zarz du GPW z dnia 30.05.2007 r. - "Informacje bie ce i okresowe w
Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentuj ce spó :
Wies aw Niedzia ek, Prezes Zarz du
Jerzy wierczy ski, Vice Prezes Zarz du
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