Elektrownia Chorzów S.A.
41-503 Chorzów
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
zaprasza do negocjacji w sprawie zbycia udziałów
spółki pod firmą „EC Budownictwo” Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie,

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 3, 41-503 Chorzów zaprasza do negocjacji w
sprawie zbycia naleŜących do Elektrowni Chorzów S.A. 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł kaŜdy udział, co
stanowi cały kapitał zakładowy spółki pod firmą „EC Budownictwo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Chorzowie, 41-503 Chorzów, ul. Marii Skłodowskiej–Curie 3, woj. Śląskie, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy w
Katowicach, pod numerem KRS 0000398173.
Zbycie udziałów „EC Budownictwo” Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie następuje na podstawie opracowanej
procedury sprzedaŜy udziałów
Negocjacje będą prowadzone w dniach 18 do 22 sierpnia 2014 r. W celu wzięcia udziału w negocjacjach naleŜy w
terminie do dnia 13 sierpnia 2014 r. złoŜyć w Elektrowni Chorzów S.A. w zamkniętej kopercie z napisem „EC
Budownictwo Sp. z o.o.” zgłoszenie do negocjacji zawierające dokumenty umoŜliwiające identyfikację oferenta, w
szczególności odpis z KRS, CEDG, kserokopię dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych oraz numer telefonu
kontaktowego.
Zainteresowani zakupem udziałów spółki do dnia 12 sierpnia 2014 r. po przedstawieniu aktualnych dokumentów
umoŜliwiających identyfikację oraz po podpisaniu przez umocowanych przedstawicieli oświadczenia o zobowiązaniu do
zachowania poufności mogą nieodpłatnie zapoznać się z dokumentacją spółki, od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 8.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 349 16 00.
Wszelkie informacje dotyczące zbycia udziałów, warunków negocjacji, elementów składowych oferty, warunków pracy
Komisji Przetargowej, moŜna uzyskać pod numerem telefonu:
1) w sprawach finansowych – sekretariat – telefon (32) 349 16 00.
2) w pozostałych sprawach Pan Marek Sopot – telefon (32) 349 16 00 wewn. 641
3) oraz na stronie internetowej www.elektrownia.chorzow.pl
Dodatkowe wyjaśnienia w tym zakresie moŜna uzyskać równieŜ składając zapytanie pocztą elektroniczną na adres
e’maila sekretariat@elektrownia.chorzow.pl nie później niŜ na 5 dni roboczych przed terminem składania zgłoszeń.
Negocjacje odbędą się po otwarciu zgłoszeń w siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów, w sali konferencyjnej nr 122 (I piętro). O terminie negocjacji oferenci zostaną
powiadomieni telefonicznie. Umowa zbycia udziałów zostanie zawarta pod warunkiem wyraŜenia przez Radę Nadzorczą
zgody na jej zawarcie.
Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie zastrzega sobie prawo do:
1) przedłuŜenia terminu składania zgłoszeń,
2) odstąpienia od przeprowadzenia negocjacji,
3) uniewaŜnienia negocjacji,
bez podania przyczyny, na kaŜdym ich etapie.
Zarząd
Elektrowni Chorzów S.A
z siedzibą w Chorzowie

