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Raport bieżący nr 7/2018 

 

Nabycie nieruchomości 

 

 

Treść: 

 

 

Zarząd „ARCHE” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 sierpnia 2018 r 

nabył umową sprzedaży, udokumentowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

w Warszawie Darię Stojak-Kowalik, za Repertorium A Nr 6408/2018; zawartą pomiędzy: „LO-

RENT” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-905 Warszawa, ulica Renesansowa nr 7C, 

REGON: 015284230, NIP: 1181657803), i Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe 

„POLAMP – Warszawa” sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (adres: 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, ulica Poznańska nr 165, REGON: 012052298, NIP: 5270205890) oraz ARCHE” 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ulica Puławska nr 361, 02-801 Warszawa, NIP: 

821-163-93-35, REGON 710021277); nieruchomości:  

1) stanowiące działkę ewidencyjną nr 18/17, objętej księgą wieczystą nr WA1P/00081254/3, 

za cenę 2.337.000,00 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych) brutto, 

2) stanowiące działkę ewidencyjną nr 18/18, objętej księgą wieczystą nr WA1P/00085004/4, 

za cenę za cenę 1.353.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) 

brutto,  

3) działkę ewidencyjną nr 18/24, objętej księgą wieczystą nr WA1P/00087780/1, za cenę za 

cenę 6.113.100,00 zł (sześć milionów sto trzynaście tysięcy sto złotych) brutto,  

4) udział wynoszący 1/2 części we współużytkowaniu wieczystym działki ewidencyjną 18/25, 

objętej księgę wieczystą nr WA1P/00040756/3 oraz udział we współwłasności znajdujących 

się na powyższym gruncie budowli, za cenę za cenę  282.900,00 zł (dwieście osiemdziesiąt 

dwa tysiące dziewięćset złotych) brutto. 

 

Postawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  

Osoby reprezentujące: 

Władysław Grochowski - Prezes Zarządu 
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