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Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy zakupu nieruchomości  
 

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 21 września 2016 r. pomiędzy 

Spółką, jako kupującą, a Motorola Solutions Polska sp. z o.o., jako sprzedającą ("Sprzedający"), przedwstępnej 

warunkowej umowy sprzedaży ("Przedwstępna Umowa Warunkowa") niezabudowanych nieruchomości 

położonych w Krakowie, w dzielnicy Podgórze, przy ulicy Podole, o łącznej powierzchni 1,36 ha 

("Nieruchomości"). Spółka zamierza nabyć Nieruchomości w celu budowy nowego centrum rozwoju leków 

innowacyjnych. 

Zgodnie z Przedwstępną Umową Warunkową łączna cena Nieruchomości wynosi 7 468 450 złotych netto, która 

zostanie powiększona o należny podatek VAT ("Cena"). 

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży jest uzależnione od spełnienia się warunków zawieszających 

przewidzianych w Przedwstępnej Umowie Warunkowej, tj.: (i) uzyskania zgody Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki na nabycie Nieruchomości wyrażonej w uchwale ("Zgoda NWZ"), (ii) ustanowienia na rzecz 

każdoczesnego właściciela Nieruchomości służebności przejazdu i przechodu; (iii) umorzenia postępowania 

sądowego dotyczącego ustanowienia służebności drogi koniecznej; (iv) niezmienienia się stanu faktycznego i 

prawnego Nieruchomości do dnia zawarcia umowy warunkowej oraz pod warunkiem zawieszającym 

zastrzeżonym w umowie warunkowej, którą zawrą strony w wykonaniu Przedwstępnej Warunkowej Umowy tj. 

nieskorzystania przez Krakowski Park Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Krakowie z przysługującego jej prawa pierwokupu w stosunku do Nieruchomości. Warunek (ii), (iii) oraz (iv) 

wskazane powyżej zostały zastrzeżone na korzyść Spółki.  

Strony postanowiły, że jeżeli Spółka nie uzyska do dnia 31 października 2016 r. Zgody NWZ, lub w ciągu 7 dni od 

uzyskania Zgody NWZ nie wpłaci zaliczki, która stanowi 10 % Ceny, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia 

od Przedwstępnej Umowy Warunkowej w terminie do 20 grudnia 2016 r.  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014. 
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