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Treść: 
Zarząd ED invest S.A.  (,,Spółka,,, „Kupujący”) informuje o zawarciu w dniu 16 sierpnia 
2011 r. listu intencyjnego z małŜonkami Edwardem i ElŜbietą Kleszczewskimi i spółką 
CDZ 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”),  w sprawie wspólnego dąŜenia 
do realizacji umowy sprzedaŜy ED invest prawa uŜytkowania wieczystego trzech 
nieruchomości, które w dacie podpisania Listu przysługuje w ½ wspólnie Edwardowi i 
ElŜbiecie  Kleszczewskim oraz w połowie CDZ 3 sp. z o.o. 

 
Wspomniane nieruchomości o łącznej powierzchni 13.287 m2 połoŜone są w Warszawie 
przy ulicy Ostrobramskiej 71. Posiadają aktualne decyzje o warunkach zabudowy (z lutego 
br.), na podstawie których Kupujący wstępnie określił  parametry realizacyjne zabudowy 
mieszkalno-usługowej na 33.000 pum oraz 1600 puu.   
 
Strony ustaliły, Ŝe do  60 dni od podpisania Listu intencyjnego powinno nastąpić   zawarcie 
przedwstępnej umowy warunkowej, zobowiązującej Sprzedających do przeniesienia prawa 
uŜytkowania wieczystego Nieruchomości na Kupującego.  Umowa ta zostanie zawarta po 
spełnieniu następujących warunków: 

(i) uzyskania przez Kupującego pozytywnej decyzji kredytowej; 
(ii) potwierdzenia parametrów formalno - prawnych wielkości planowanej 

inwestycji oraz faktycznej moŜliwości przeprowadzenia tejŜe inwestycji na 
nieruchomościach, poprzez dokonanie przez Kupującego niezbędnych badań i 
w oparciu o ustalenia badania prawnego, technicznego, geodezyjnego (due 
dilligence). 

(iii) Otrzymania pisma o nieskorzystaniu przez m.st. Warszawa z prawa 
pierwokupu. 

 
W wypadku podpisania umowy przedwstępnej warunkowej cena, za jaką Kupujący 
nabędzie prawo uŜytkowania wieczystego Nieruchomości wynosić będzie  33.000.000,- zł 
plus VAT według obowiązującej w dniu zawarcia umowy stawki. Kupujący wpłaci 
Sprzedającemu zaliczkę na poczet ceny w wysokości 10 % ceny, która będzie podlegała 
bezwarunkowemu zwrotowi na rzecz Kupującego w przypadku nie dojścia umowy 
przeniesienia uŜytkowania wieczystego do skutku. Na zabezpieczenie roszczenia o zwrot 
wpłaconej zaliczki, Sprzedający zobowiąŜą się do wystawienia na zlecenie Kupującego 
weksla własnego in blanco, który zostanie wypełniony w wypadku niewykonania przez 
Sprzedającego bezwarunkowego zwrotu przedmiotowej zaliczki. 
W wypadku zawarcia umowy przedwstępnej warunkowej Sprzedający oświadczą ponadto, 
Ŝe odnośnie bezwarunkowego zwrotu zaliczki, o której mowa w Liście intencyjnym, 
poddadzą się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego 
do kwoty, która zostanie ustalona przez Strony oraz oświadczą, Ŝe warunkiem 
upowaŜniającym Kupującego do prowadzenia przeciwko Sprzedającym egzekucji na 
podstawie zawartego aktu notarialnego o całość lub część przysługującego mu roszczenia 
jest niewykonanie przez Sprzedającego bezwarunkowego zwrotu zaliczki w zakreślonym 
terminie. W wypadku zawarcia umowy przedwstępnej warunkowej Strony ustalą w jakim 
terminie Kupujący będzie mógł wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności. 
 
Strony ustaliły ponadto, iŜ umowa przeniesienia praw uŜytkowania wieczystego zostanie 
zawarta pod warunkiem ,  Ŝe bank finansujący Kupującego nie wycofa się z kredytowania 
zakupu. Umowa przeniesienia praw uŜytkowania wieczystego zawierać będzie ustalenia 



odnośnie wykreślenia z treści ksiąg wieczystych hipotek, na łączną kwotę 30.000.000 zł, 
w momencie zapłaty przez Kupującego za nieruchomości, dokonanej wg poniŜszych 
ustaleń.  
 
Przy zawarciu umowy przeniesienia prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości 
Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedających kwotę  22.000.000,-zł. + VAT pomniejszoną o 
kwotę zaliczki oraz nie mniej niŜ 10% pozostałej wartości nieruchomości (wartość 
nieruchomości wynosić będzie 11.000.000,-zł. + VAT), a pozostałą część zapłaci w 
terminie nie później niŜ 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przeniesienia uŜytkowania 
wieczystego. 

 
Strony zgodnie stwierdzają, Ŝe podpisanie Listu intencyjnego nie prowadzi do 
zaciągnięcia przez Strony jakiegokolwiek zobowiązania o charakterze finansowym ani nie 
stanowi źródła zobowiązania do Stron do realizacji przedsięwzięcia. W szczególności, List 
intencyjny nie stanowi umowy przedwstępnej, umowy zobowiązującej ani oferty w 
odniesieniu do Ŝadnej z umów, których zawarcie jest w nim przewidziane.  
 
Ustalono takŜe, Ŝe nie zawarcie  umowy przedwstępnej warunkowej w terminie 60 dni od 
daty podpisania Listu uwalnia Strony od wszelkich poczynionych w nim ustaleń.  

 

Osoby reprezentujące spółkę: 
 
1. Zbigniew Wasilewski – Wiceprezes Zarządu 
 
2. Jerzy Dyrcz – Wiceprezes Zarządu 
 
3. Maria Kamecka Kiszkiel - Prokurent 

 


