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Treść raportu:

Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach zawiadamia, że w dniu 5 listopada 2009 roku
zawarte zostały następujące umowy:
- pomiędzy Mc Lane Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Błoniu jako sprzedającym a Cooperhold Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie jako kupującym, zawarta
została umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Pass, gmina Błonie, o łącznej
powierzchni 33.465 (trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), dla której Sąd
Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr
WA1G/00043281/4. W raporcie bieżącym nr 35/2009 z dnia 1lipca 2009 r., Spółka informowała o nabyciu
przedmiotowej nieruchomości przez Mc Lane Polska Spółka z o.o.
- pomiędzy EUROCASH S.A. jako najemcą, a Cooperhold Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie jako wynajmującym, zawarta została umowa najmu zabudowanej
nieruchomości położonej w miejscowości Pass, gmina Błonie, o łącznej powierzchni 33.465 (trzydzieści trzy
tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA1G/00043281/4. Umowa najmu zawarta została
na czas oznaczony 15 lat.
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