
 
 

„ARCHE” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-801 Warszawa, ul. Puławska 361, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS : 0000190693, NIP: 821-16-39-335, REGON: 710021277, Kapitał zakładowy: 3 000 000 zł 

  
 

„ARCHE” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa 
tel. 22 319 80 80 
arche@arche.pl, www.arche.pl 
 

 
 
 
 

Raport bieżący (ESPI) nr 2/2018 
 
 
 

ZAPŁATA ZALICZKI - UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY 
NIERUCHOMOŚCI 

 
 
Treść: 
 
Zarząd „ARCHE” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 r 
zapłacił zaliczki w łącznej wysokości 1.100.000,00 zł netto z tytułu umowy przedwstępnej 
sprzedaży zawartej w dniu 20 czerwca 2017 roku, udokumentowanej aktem notarialnym 
sporządzonym przez notariusza w Warszawie Ernesta Kołcun, za Repertorium A Nr 3842/2017, z 
późniejszymi zmianami; zawartej 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); dotyczącej 
przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości:  1. stanowiącej działkę ewidencyjną nr 18/17, objętej 
księgą wieczystą nr WA1P/00081254/3, za cenę 1.900.000,00 zł netto, 2. stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 18/18, objętej księgą wieczystą nr WA1P/00085004/4, za cenę 1.100.000,00 zł 
netto,  3. stanowiącej działkę ewidencyjną nr 18/24, objętej księgą wieczystą nr 
WA1P/00087780/1, za cenę 4.970.000,00 zł netto,  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 230.000,00 zł netto. Zapłata ww. zaliczki spowodowała, że umowa nie ulegnie 
automatycznemu rozwiązaniu w dniu 21.01.2018 r. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej: 
30.08.2018 r. Pozostała część ceny zostanie zapłacona w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej.  
Podpis osoby zarządzającej: Władysław Grochowski - Prezes Zarządu     
       
Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 
 

Osoby reprezentujące: 

Grochowski Władysław - Prezes Zarządu 


