Chorzów, dnia 12.06.2014 r.

REGULAMIN ROKOWAŃ W SPRAWIE ZBYCIA UDZIAŁÓW W
EC BUDOWNICTWO SP. Z O.O.

1. Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie będąca właścicielem 50 udziałów w EC
Budownictwo sp. z o.o. w Chorzowie (100% kapitału zakładowego) zamierza zbyć cały
pakiet udziałów na rzecz oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę w ramach rokowań
prowadzonych wskutek publicznego zaproszenia potencjalnych zainteresowanych
nabyciem tych udziałów.
2. EC Budownictwo sp. z o.o. jest podmiotem zajmującym się budownictwem i sprzątaniem
budynków.
3. Podmioty zainteresowane nabyciem udziałów EC Budownictwo sp. z o.o., mogą
otrzymać „Informację o Spółce”. W tym celu należy:


zgłosić się do Elektrowni Chorzów S.A. w dniach roboczych: od dnia publikacji
ogłoszenia do dnia 12.08.2014 r. w godz. 10.00 - 14.00,



przedstawić odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających
aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy
miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku, gdy zainteresowanym
jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą – dokument potwierdzający tożsamość,



podpisać dokument „Zobowiązanie dochowania poufności” przez odpowiednio
umocowanych przedstawicieli podmiotów zainteresowanych.
„Informacja o Spółce” zawiera informacje o jej sytuacji prawnej i ekonomicznofinansowej. Cena za udostępnienie „Informacji o Spółce” wynosi 100,00 zł i jest
płatna w kasie pokój nr lub na konto mBank S.A. numer konta 85 1140 1078 0000
4009 2500 1001



Osobą odpowiedzialną za udostępnienie powyższej dokumentacji jest pani Iwona
Staniek, pok.118 tel.32/349-16 32

4. Zgłoszenie do wzięcia udziału w rokowaniach powinno być sporządzone w języku
polskim i powinno zawierać:
 imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu zainteresowanego
udziałem w aukcji;
 REGON;
 NIP;
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 adres e-mail;
 adres korespondencyjny;
 numer telefonu;
 numer faxu;
 dodatkowo:
- w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym jest osoba fizyczna:
 kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby,
 pełnomocnictwo w przypadku, gdy w imieniu osoby fizycznej występuje inna osoba
fizyczna lub podmiot, sporządzone w formie przewidzianej dla dokonania czynności,
 w przypadku, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba prawna:
 aktualny odpis z właściwego rejestru,
 dane osoby/osób uprawnionych do uczestnictwa w rokowaniach wraz z
pełnomocnictwem,
 dane osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu przy podpisywaniu
umowy w sytuacji, gdy będzie to inna osoba niż określona w pkt 11 lit. b wraz z
pełnomocnictwem sporządzonym w formie przewidzianej dla dokonania czynności,
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z
tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
5. Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji
zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961
roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), sporządzone na podstawie prawa
obowiązującego w państwie będącym stroną tej Konwencji, winny mieć dodatkowo
dołączone apostille. Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg
legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzone na podstawie prawa
obowiązującego w państwie niebędącym stroną tej Konwencji, winny zostać przedłożone
po uprzedniej legalizacji.
Wydanie apostille lub sporządzenie legalizacji nie jest wymagane w zakresie, w którym
umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska, zniosła
lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych
zakresem tych umów.
6. W rokowaniach jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
1) członkowie zarządu Elektrowni Chorzów S.A. i jej organu nadzorującego;
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2) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem
negocjacji;
3) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) osoby, które pozostają z prowadzącym rokowania w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
prowadzącego rokowania.
10. Zgłoszenie do wzięcia udziału w rokowaniach należy składać w formie pisemnej w
jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie w Elektrowni Chorzów S.A. 41-500 Chorzów
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3 w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu, tj. 8.0015.00 do dnia 13.08.2014 roku. Na kopercie należy odpowiednio umieścić napis:
„Zgłoszenie do wzięcia udziału w rokowaniach dotyczących nabycia udziałów spółki
EC Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
Nie otwierać
Zgłoszenie do wzięcia udziału w rokowaniach nie zostanie przyjęte w przypadku braku
powyższego napisu lub braku imienia, nazwiska i adresu lub nazwy (firmy) i siedziby
podmiotu zainteresowanego udziałem w rokowaniach lub braku adresu
korespondencyjnego lub w przypadku niezachowania terminu składania zgłoszeń.
11. Rokowania odbędą się w dniach od 18 -22 sierpnia 2014 roku, o godzinie 13.00, w
siedzibie Elektrowni Chorzów S.A. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 sala konferencyjna
Przedmiotem rokowań będzie cena zbycia udziałów.
12. Zaproszenie do wzięcia udziału w rokowaniach może być zmienione lub odwołane przez
Elektrownię Chorzów S.A.
13. Umowa Zbycia Udziałów należących do Elektrowni Chorzów S.A. zostaje zawarta z
uczestnikiem rokowań, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie do 7 dni od dnia
uzgodnienia ceny. Zaplata za udziały nastąpi przed zawarciem umowy z podpisami
notarialnie poświadczonymi.
14. W przypadku gdy nabycie Udziałów wymaga decyzji Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru koncentracji
przedsiębiorców uczestnik rokowań, który zaoferował najwyższą cenę, powinien
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzgodnienia ceny, wystąpić
do właściwego organu o wydanie decyzji. W takim przypadku wpłata kwoty równej
całkowitej cenie Udziałów nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia przekazania
Elektrowni Chorzów S.A. decyzji.
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