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Treść raportu:
Zarząd Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent] dokonuje aktualizacji informacji
poufnej, o której mowa w raporcie bieżącym numer 36/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku,
poprzez wskazanie, iż w dniu 18 sierpnia 2015 roku spółka zależna Emitenta – Marvipol
Estate sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Marvipol Estate] zawarła z PG Europe S.a r.l.
z siedzibą w Luksemburgu [PG Europe] przedwstępną umowę sprzedaży udziałów spółki
Industrial Center 37 sp. z o.o. [Umowa Przedwstępna], tj. kolejną umowę związaną
z planowaną wspólną realizacją projektu polegającego na realizacji zamierzenia
inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu, w ramach dwóch odrębnych projektów,
obiektu magazynowo - logistycznego składającego się z dwóch budynków posadowionych
na nieruchomościach zlokalizowanych w miejscowości Jawczyce, gmina Ożarów
Mazowiecki, w okolicy węzła Konotopa [łącznie Projekt], o których nabyciu przez spółkę
zależną Emitenta – Industrial Center 37 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Industrial
Center] Emitent informował w raporcie bieżącym numer 37/2015 z dnia 23 lipca 2015
roku. Na mocy Umowy Przedwstępnej Marvipol Estate (jedyny wspólnik Industrial Center)
oraz PG Europe zobowiązali się zawrzeć umowę sprzedaży udziałów, mocą której Marvipol
Estate sprzeda, a PG Europe kupi 32 udziały Industrial Center, przy czym umowa
przyrzeczona sprzedaży wyżej opisanych udziałów [Umowa Przyrzeczona] będzie zawarta
pod warunkiem uzyskania przez strony decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów [Prezes UOKiK], z której wynikać będzie zgoda na koncentrację
przedsiębiorców, o którą strony zobowiązały się wystąpić. W przypadku nie złożenia
wniosku do Prezesa UOKiK w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Przedwstępnej
lub nie uzyskania pozytywnej decyzji Prezesa UOKiK w terminie 6 miesięcy od tej daty,
Umowa Przedwstępna wygasa. W przypadku zawarcia Umowy Przyrzeczonej, PG Europe
stanie się wspólnikiem Industrial Center posiadającym 32 udziały tej spółki.
W Umowie Przedwstępnej strony zobowiązały się także, że z chwilą zawarcia Umowy
Przyrzeczonej strony, a także Industrial Center zawrą umowę wspólników [Umowa
Wspólników], w której uregulowane zostaną kwestie zarządzania spółką celową Projektu,
tj. Industrial Center, w tym sposób finansowania Projektu, zasady prowadzenia spraw
spółki celowej, a także procedur związanych z wyjściem z Industrial Center oraz dokonają
zmiany umowy spółki Industrial Center odzwierciedlających postanowienia Umowy
Wspólników.

