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Raport bieżący numer: 3/2014                                              Wysogotowo, dn. 12 marca 2014r. 

 

Temat: Zawarcie przez spółkę z Grupy Kapitałowej spółki zależnej PBG Dom warunkowej 

umowy sprzedaży nieruchomości.  

  

 

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje o zawarciu przez 

spółkę zależną – Galeria Kujawska Nova Sp. z o.o. spółka komandytowa (dalej „Galeria”) 

Warunkowej Umowy Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (dalej „Umowa”), w skład 

której wchodzą cztery działki gruntu, położone w Bydgoszczy, z przeznaczeniem pod budowę 

centrum handlowego (dalej „Nieruchomość”). 

Umowa zawarta została w dniu 21 lutego 2014 roku ze spółką ECE Projektmanagement Polska 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „ECE”), a następnie prawa kupującego z Umowy 

zostały przeniesione na mocy umowy zawartej w dniu 3 marca 2014 roku pomiędzy Galerią, 

ECE i Centrum Handlowe Polska 6  Sp. z o.o. Sigma Spółka komandytowa (dalej „Kupujący”) 

na Kupującego.  

Zgodnie z  Umową, cena zbycia Nieruchomości została określona na kwotę 130.503.000,00 zł 

brutto (w tym podatek VAT w wysokości 24.403.000,00 zł). Umowa może zostać 

wypowiedziana przez każdą ze Stron w terminie do 14 sierpnia 2014 roku, w przypadku 

niewłaściwej realizacji postanowień Umowy przez drugą Stronę. 

Przejście Nieruchomości na rzecz Kupującego nastąpi na mocy odrębnej umowy ostatecznej 

(„Umowa Ostateczna”), która zawarta zostanie po spełnieniu się warunku w postaci 

nieskorzystania przez miasto Bydgoszcz z ustawowego prawa pierwokupu co do wszystkich 

działek wchodzących w skład Nieruchomości.  

W Umowie przewidziane zostały następujące kary umowne: 

1) Galeria będzie uprawniona do żądania zapłaty kary umownej od Kupującego w 

wysokości 20.000.000 zł, w przypadku gdy Kupujący uchyli się od zawarcia Umowy 

Ostatecznej z własnej winy; 

2) Kupujący będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej od Galerii w wysokości 

20.000.000 zł, w przypadku gdy jakiekolwiek oświadczenie Galerii dotyczące stanu 

nieruchomości będzie nieprawdziwe bądź niepoprawne oraz w przypadku gdy Galeria 
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naruszy postanowienia Umowy, m.in. zobowiązanie do nie dopuszczenia do zdarzeń, 

które mogą niekorzystnie wpłynąć na Nieruchomość. 

 

Na mocy Umowy Strony uzgodniły, że zabezpieczeniem wierzytelności Kupującego wobec 

Galerii, tj. roszczeń które mogą wynikać z Umowy, jest dobrowolne poddanie się egzekucji do 

kwoty 80.421.969 zł, Kupujący będzie uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli  

wykonalności do dnia 24 maja 2016 roku. Jednocześnie na rzecz Kupującego zostanie 

dokonany wpis hipoteczny w księgach wieczystych działek, stanowiących Nieruchomość, do 

kwoty 80.421.969 zł, stanowiący zabezpieczenie roszczenia Kupującego, o których mowa 

powyżej, z tytułu Umowy. 

 

Galeria jest podmiotem zależnym pośrednio od PBG, poprzez PBG Dom Sp. z o.o. 

 

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacja poufna  

 

Podpis osoby upoważnionej: 

Magdalena Eckert 


