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Temat: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży hoteli „Mercure Toruń Centrum” i “ibis budget Toruń” 

oraz nieruchomości położonej w Toruniu, zabudowanej niedokończonym budynkiem hotelowym. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Zarząd „Orbis” S.A. informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017 roku, „Orbis” S.A. („Emitent”) zawarł z  

Cube spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, 

XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315679 („Kupujący”), 

przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w postaci hotelu „Mercure 

Toruń Centrum”, położonego przy ul. Kraszewskiego 1-3 w Toruniu, za cenę netto 18 000 000 zł 

(osiemnastu milionów złotych) oraz przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, w postaci hotelu "ibis budget Toruń", położonego w Toruniu przy ul. Jerzego 

Popiełuszki 2a i nieruchomości o powierzchni 3.489 mkw, zabudowanej niedokończonym budynkiem, 

który pierwotnie planowany był jako hotel "ibis", zlokalizowanej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2 

("Nieruchomość") za łączną cenę netto 11 000 000 zł (jedenastu milionów złotych).  

Umowy przedwstępne przewidują, iż przyrzeczona umowa sprzedaży hotelu „Mercure Toruń Centrum” 

zostanie zawarta w terminie do dnia 30 września 2017 roku, natomiast przyrzeczona umowa sprzedaży 

hotelu „ibis budget Toruń” oraz Nieruchomości zostanie zawarta w terminie do dnia 30 września 2018 

roku. Zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży uwarunkowane jest uzyskaniem przez Emitenta zgody 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Orbis" S.A. Zapłata ceny przez Kupującego nastąpi po zawarciu 

ostatecznych umów sprzedaży, z wyjątkiem kwoty 1 800 000 PLN (jednego miliona ośmiuset tysięcy 

złotych), która została wpłacona przez Kupującego w formie zadatku w ramach nabycia hotelu "Mercure 

Toruń Centrum”. 

Emitent informuje ponadto, że w związku z powyższą transakcją, pomiędzy Emitentem i Kupującym 

zawarte zostały 3 (trzy) długoterminowe umowy franczyzy, na podstawie których, po sfinalizowaniu 

sprzedaży, hotele "Mercure Toruń Centrum" i "ibis budget Toruń" będą kontynuowały działalność pod 

dotychczasowymi markami oraz Kupujący, w terminie 3 lat od dnia nabycia Nieruchomości, dokończy 

budowę zlokalizowanego na niej hotelu, który następnie będzie prowadzony pod marką "ibis Styles". 

Transakcja sprzedaży jest zgodna ze strategią Emitenta, która ma na celu m.in. koncentrację inwestycji 

własnych na kluczowych rynkach regionu, optymalizację zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz 

powiększanie sieci hoteli. 
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