
Raport bieżący nr 42/2007 
Data sporządzenia: 05-06-2007 
Temat: Znaczące umowy zawarte przez spółkę zależną 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd MASTERS S.A. działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych informuje, iż MST Deweloper Sp. z o.o., spółka zależna od MASTERS S.A., 
podpisała dwie umowy dotyczące zakupu inwestycji deweloperskiej w Krynicy-Zdroju. 
 
1. Data zawarcia umów: 
 
4 czerwca 2007 roku 
 
2. Oznaczenie stron umów: 
 
MST Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, spółka zależna od MASTERS S.A. – Kupujący 
„KOBI – Light” Spółka jawna z siedzibą w Rzeszowie – Sprzedający 
 
3. Oznaczenie przedmiotu umów: 
 
Obie umowy zawarto w formie aktów notarialnych. 
 
Pierwsza z umów jest aneksem nr 1 do umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości z dnia 17 
kwietnia 2007 (raport bieżący nr 27/2007) i zmienia część zapisów umowy przedwstępnej. 
 
Druga z umów jest warunkową umową sprzedaży prawa wieczystego użytkowania dwóch działek 
gruntu, na których prowadzona jest inwestycja w Krynicy-Zdroju i jest zawarta w wyniku realizacji 
wyżej wymienionej umowy przedwstępnej (wraz z aneksem). 
 
4. Istotne warunki umów: 
 
W wyniku podpisania aneksu zmieniono następujące zapisy w umowie przedwstępnej: 
 
a) przeniesienie prawa własności czterech działek gruntu zlokalizowanych w Krynicy- Zdroju, przy 
ulicy Piłsudskiego na których realizowana jest inwestycja nastąpi w terminie do dnia 11 czerwca 
2007 roku, 
 
b) płatności ceny sprzedaży zostaną zrealizowane w następujący sposób:  
- 0,25 mln zł zostanie wpłacone w formie zaliczki w terminie do dnia 11 czerwca 2007 roku, 
- 4,00 mln zł zostanie zapłacone w terminie do dnia 15 lipca 2007 roku, 
- 0,63 mln zł zostanie zapłacone w terminie do dnia 31 lipca 2007 roku, 
- 5,49 mln zł zostanie zapłacone w terminie do dnia 15 października 2007 roku. 
 
Warunkowa umową sprzedaży prawa wieczystego użytkowania dwóch działek gruntu uzależnia 
przeniesienie prawa własności na rzecz MST Deweloper Sp. z o.o. od nie wykonania prawa 
pierwokupu przez Gminę Krynica-Zdrój. 
 
5. Kary umowne: 
 
W wyniku podpisania wyżej wymienionych umów nie nastąpiły zmiany w zakresie kar umownych, a 
ich parametry zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 27/2007. 
 
6. Zastrzeżenie warunku: 
 
Warunkami podpisania umowy przyrzeczonej zakupu nieruchomości (przeniesienia prawa 
własności) jest spełnienie łącznie następujących warunków: 
- wpłata do dnia 11 czerwca 2007 roku przez MST Deweloper Sp. z o.o. kwoty 0,25 mln zł, 
- zabezpieczenie całości przyszłych płatności wekslem własnym MST Deweloper Sp. z o.o.,  
- zabezpieczenie części przyszłych płatności cesją z rachunku bankowego Pani Agnieszki 
Buchajskiej (posiada 11,91 % akcji i głosów na WZA MASTERS S.A.) 



- zabezpieczenie części przyszłych płatności hipoteką na nieruchomościach WIKANA Sp. z o.o. 
(posiada 10 % udziałów i głosów w MST Deweloper Sp. z o.o.) 
Warunki mają charakter rozwiązujący tzn. brak wpłaty i nie przedstawienie zabezpieczeń 
spowoduje nie podpisanie umowy właściwej i zwrot nieruchomości oraz dokumentacji projektowej 
do sprzedającego. 
 
7. Kryterium uznania umowy za znaczącą: 
 
Wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych MASTERS S.A.  - podmiotu dominującego w 
stosunku do MST Deweloper Sp. z o.o. 
 
 


