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Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd NTT System S.A. w Warszawie informuje, Ŝe w dniu 26 czerwca 2008 r. została zawarta w formie aktu 
notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Notariusza Bogusława Wojnowskiego w Warszawie (Rep. 
A 1781/2008), umowa przeniesienia prawa własności na rzecz NTT System S.A. nie zabudowanej nieruchomości, 
połoŜonej we wsi Duchnów gmina Wiązowna o łącznej powierzchni 0,3824 ha (trzy tysiące osiemset dwadzieścia 
cztery metry kwadratowe), złoŜonej z działek nr 205/6, 205/8, dla których Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi 
odpowiednio księgi wieczyste KW nr WA1O/00035350/8 i KW nr WA1O/00054720/2.  
Umowa ta jest następstwem ziszczenia się warunku zawieszającego występującego w zawartej, w dniu 29 maja 
2008 r. przez Spółkę z Radosławem i Janem Domańskim (sprzedającymi), warunkowej umowie sprzedaŜy. 

Spółka zakupiła wyŜej opisaną nieruchomość za łączną cenę 382.400 zł.

Zakup powyŜszej nieruchomości jest bezpośrednio związany z jednym z celów emisyjnych akcji serii C - budową 
centrum logistycznego, którego koszt całkowity szacowany jest na 20 mln PLN i którego rozpoczęcie realizacji 
planowane jest w 2008 r. Wcześniej NTT System S.A. nabyło inną nieruchomość, sąsiadującą z obecnie nabytą, o 
czym Spółka informowała w raporcie bieŜącym nr 5/2008 z 20 lutego 2008 r.

Umowa została zawarta na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych. 

Zarząd Spółki informuje, Ŝe między emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a 
zbywającym nieruchomość nie występują powiązania.
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