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(Raport bieżący nr 48/2019) 

 

18.12.2019 

 

Zmiana terminu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży budynku biurowego Wola 

Center zlokalizowanego w Warszawie 
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 
Zarząd Develia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do informacji opublikowanej w raporcie bieżącym nr 37/2019 z 

dnia 24 września 2019 r. informuje, że w dniu 18 grudnia  2019 r. podmiot w 100% zależny od Spółki: 
Warszawa Przyokopowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („WP”), działająca jako sprzedający (dalej 
jako „Sprzedający”), oraz spółka kontrolowana przez Hines European Value Fund SCSp z siedzibą w 
Luksemburgu tj. Wola Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca jako kupujący (wcześniej 
pod firmą Gisla Sp. z o.o.) (dalej jako „Kupujący”, przy czym Sprzedający oraz Kupujący będą dalej zwane 

łącznie „Stronami”), zawarły aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży („Przedwstępna Umowa 
Sprzedaży”) w ramach transakcji zawieranej pomiędzy spółkami („Transakcja”), dotyczącej sprzedaży prawa 
użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 wraz z prawem 
własności budynku biurowego posadowionego na tym gruncie znanego jako budynek „Wola Center”, oraz 
materialnych i niematerialnych składników związanych z tą nieruchomością, należących do WP i objętych 
Przedwstępną Umową Sprzedaży.  
 

Przedmiotowym aneksem, Strony dokonały zmiany terminu zawarcia umowy przyrzeczonej ustalając, że 
planowanym dniem zawarcia umowy przyrzeczonej jest 22 stycznia 2020 r.  
 

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 
Rozporządzenia MAR. 
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku 
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i 
rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z 
art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. 
ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego 
podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej 

informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014. 
 
 
 

 

 

 

 

 


