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Podpisanie umowy dzierżawy budynku hotelowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S. A. z siedzibą w Wieliczce (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu
16.01.2020 podpisał umowę dzierżawy budynku hotelowego (dalej: „Nieruchomość”, „Hotel”) położonego w
Krakowie przy ul. Żabiniec.
Podpisanie ww. umowy związane jest z realizacją programu najmu krótkoterminowego (dalej: Program), o którym
Emitent informował w Raporcie Bieżącym 6/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku. Spółka w ramach Programu
podjęła decyzję o rozszerzeniu działalności o świadczenie usług hotelowych w Krakowie oraz Wieliczce.
Nieruchomość składa się z 12 pokoi hotelowych (w tym dwóch podwójnych- apartamentów), restauracji z
zadaszeniem i z zapleczem kuchennym, lobby, kuchni, powierzchni recepcyjnej, powierzchni magazynowej,
konstrukcji i instalacji oraz z materiałów i wyposażenia budynku. Hotel jest w stanie zamkniętym z kompletną
infrastrukturą oraz wyposażony jest we wszystkie instalacje i urządzenia znajdujące się w stanie zdatnym do
normalnego, zgodnie z ich przeznaczeniem użytku. Budynek jest zgodny ze wszystkimi uznanymi zasadami sztuki
budowlanej, polskimi normami technicznymi, przepisami branżowymi i standardami obowiązującymi dla celu, dla
którego został wybudowany.
W Nieruchomości do 31.12.2019 roku była prowadzona działalność hotelarska, którą Spółka zamierza
kontynuować pod aktualną marką lub marką własną. Planowane uruchomienie hotelu odbędzie się w I kwartale
2020 roku.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji, ponieważ spełnia ona kryteria art. 17 ust. 1 MAR ze względu
na planowane przychody oraz jej przewidywany pozytywny wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta.
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