OGŁOSZENIE NR 12
o zmianie terminu przeprowadzenia aukcji
na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia S.A.
wskazanych w ogłoszeniu nr 11 z dnia 28.11.2009 r.
w postępowaniu kompensacyjnym prowadzonym w STOCZNI GDYNIA S.A.,
na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach
o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U.08.233.1569), zwanej dalej Ustawą.
Zarządca Kompensacji Stoczni Gdynia S.A.
„BUD - BANK LEASING” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 27836, NIP 525-15-80-026, w pełni
opłacony kapitał zakładowy wynoszący 500.000,00 zł., działający w imieniu własnym, ale na rachunek:
STOCZNI GDYNIA S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, 81-969 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 60409, NIP 586-010-23-52, z w pełni
wpłaconym kapitałem zakładowym wynoszącym 916.411.940,00 zł;

ogłasza o zmianie terminu aukcji na sprzedaż składników majątku Stoczni Gdynia S.A.
1. W związku z niedojściem do skutku przetargów nr 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oraz 18, objętych ogłoszeniami z dnia 30 września 2009 r.
i 2 listopada 2009 r., z powodu nie złożenia w ww. przetargach żadnej oferty nabycia składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A., Zarządca Kompensacji
działając w trybie art. 82 ust. 2 Ustawy o postępowaniu kompensacyjnym oraz § 9 ust. 1 Regulaminu przetargu nieograniczonego oraz aukcji, ogłasza
niniejszym o sprzedaży w dniu 16 grudnia 2009 r. majątku Stoczni Gdynia S.A., którego dotyczyły ww. Przetargi, w trybie aukcji.
2. Aukcje mają formę otwartych, nieograniczonych, bezwarunkowych i niedyskryminacyjnych aukcji, prowadzonych z zachowaniem warunków uczciwej
konkurencji. Aukcje przeprowadzane są w formie elektronicznej, za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem www.ppp.pwpw.pl/stocznie.
3. Przedmiotem aukcji są przedmioty przetargów wskazanych w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, stanowiące następujące zespoły składników majątkowych
Stoczni Gdynia S. A., oznaczone w Zmienionym Planie Sprzedaży Zespołów Składników Majątkowych Stoczni Gdynia S.A., zatwierdzonym
postanowieniem Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w odniesieniu do:
Aukcji nr l - Zespół nr 1 - Rejon Prefabrykacji kadłubów
Aukcji nr 2 - Zespół nr 2 - Rejon montażu statków
Aukcji nr 7 - Zespół nr 9 - Rejon obsługi magazynowej i działalności administracyjnej
Aukcji nr 8 - Zespół nr 17 - Rejon komunikacji droga ciężkiego transportu dla dostaw zewnętrznych i transportu wewnętrznego
Aukcji nr 9 - Zespół nr 21 - Rejon komunikacji - tory kolejowe wraz z bocznicą
Aukcji nr 10 - Zespół nr 5A
Aukcji nr 11 - Zespół nr 23 - Ośrodek Wypoczynkowy Wieżyca
Aukcji nr 12 - Zespół nr 24 - 15.135 udziałów w Euromos Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
Aukcji nr 13 - Zespół 27 - 17.000 udziałów w „EURO RUSZTOWANIA - Grupa Stoczni Gdynia” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdyni
Aukcji nr 14 - Zespół nr 32 - majątkowych praw autorskich do projektu statku (samochodowiec)
Aukcji nr 15 - Zespół nr 33 - majątkowych praw autorskich do projektu statku (LPG)
Aukcji nr 16 - Zespół nr 34 - majątkowych praw autorskich do projektów statków (kontenerowce)
Aukcji nr 17 - Zespół nr 35 - majątkowych praw autorskich do projektu statku (samochodowiec)
Aukcji nr 18 - Zespół nr 36 - majątkowych praw autorskich do projektów trzech statków (masowce i chemikaliowce).
4. Szczegółowe informacje dotyczące zespołów składników majątkowych oferowanych do sprzedaży w ramach poszczególnych aukcji udostępniane są
w siedzibie Stoczni Gdynia S.A. w dni robocze od dnia 2 grudnia do dnia 11 grudnia 2009 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej
Stoczni Gdynia S.A. www.stocznia.gdynia.pl.
5. Oględzin przedmiotów aukcji można dokonać w dni robocze począwszy od dnia 2 grudnia 2009 r. do dnia 11 grudnia 2009 r. w godz. od 8.00 do 15.00,
po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu. Dodatkowych informacji na temat składników majątkowych Stoczni oferowanych do sprzedaży w
ramach poszczególnych aukcji udzielać będą w dni robocze w wyżej wymienionych godzinach członkowie grupy roboczej ds. przygotowania postępowania
przetargowego, pod numerami telefonu: 058 627 74 40 oraz 058 627 79 41.
6. Szczegółowych informacji na temat dokumentacji oraz wymagań ofertowych udzielać będą w dni robocze, w terminie od dnia 2 grudnia 2009 r. do dnia
11 grudnia 2009 r. w godz. od 8.00 do 15.00, pracownicy Zarządcy Kompensacji, pod numerem telefonu (058) 627 74 40 lub (058) 627 79 41.
7. Szczegółowe warunki przystąpienia do Aukcji określone zostały w § 3, § 4, § 5, § 6 ust. 1 - 2, ust. 2 i ust. 5, 4-6 § 7, § 8 ust. 1, 3, 5, 6 oraz § 9 Regulaminu.
Należy do nich między innymi złożenie w terminie do dnia 11 grudnia 2009 r. do godz. 17.00 Oświadczenia Rejestracyjnego, w trybie i na zasadach
określonych w § 5 Regulaminu, a także uiszczenie do dnia 11 grudnia 2009 r. wadium na rachunek bankowy Stoczni Gdynia S.A. o numerze 44 1020 1853
0000 9202 0124 4938.
8. Wysokość wadium oraz pozostałe warunki przeprowadzenia aukcji pozostają bez zmian.
9. Warunki niniejszego ogłoszenia mogą ulec zmianie.

