
Zmiana treści Ogłoszenia nr 1 

o przetargach nieograniczonych (przetargi od nr 1 do 31) na sprzedaŜ zespołów 

składników majątku Stoczni Gdynia S.A. opublikowanego w dniu 17 marca 2009 r. 

wraz z informacją dodatkową 
 

Zarządca Kompensacji 
 

“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, w pełni wpłacony kapitał zakładowy wynoszący 916.411.940,00 

zł;  

w związku z rozpisaniem przez Zarządcę Kompensacji, w oparciu o Plan sprzedaŜy zespołów 

składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. zatwierdzony postanowieniem Prezesa 

Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 12.03.2009 r., przetargów od 1 do 31 na 

składniki majątkowe Stoczni Gdynia SA, które zostały opublikowane na łamach niniejszej 

gazety jako Ogłoszenie nr 1 o przetargach nieograniczonych na sprzedaŜ zespołów 

składników majątku Stoczni Gdynia S.A. w dniu 17.04.2009 roku,  

 

ogłasza o zmianie treści Ogłoszenia nr 1, w następującym zakresie:  

 

Przetarg nr 2 

 

Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do 

sprzedaŜy w ramach przetargu nr 2, w warunkach sprzedaŜy wymuszonej, wynosi 

98.852.000,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące 

złotych). 

Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie wadium  w wysokości 9.885.200,00 zł 

(dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) w terminie do 30 

kwietnia 2009 r. 

 



Przetarg nr 3 

 

Szacunkowa wartość składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych do 

sprzedaŜy w ramach przetargu nr 3, w warunkach sprzedaŜy wymuszonej, wynosi 

31.873.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych). 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie wadium  w wysokości 3.187.300,00 zł (trzy 

miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych) w terminie do 30 kwietnia 2009 r. 

 

Zarządca Kompensacji, zmieniając treść warunków udziału w przetargach nr 1-31, 

opublikowanych w Ogłoszenia nr 1, informuje, Ŝe: 

1. Wadium uiszczane przez Uczestników przetargów nieograniczonych nr 1–31 na 

sprzedaŜ składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. winno zostać wpłacone na 

rachunek bankowy Stoczni Gdynia S.A. o numerze 44 1020 1853 0000 9202 0124 

4938 w terminie do 30 kwietnia 2009 r. 

2. Przetargi od 1 do 31 przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej, za 

pośrednictwem witryny internetowej w sieci WWW o adresie: www.ppp.pwpw.pl. 

3. Podana przez Zarządcę Kompensacji cena oszacowania składników majątkowych, 

przeznaczonych do sprzedaŜy w ramach kaŜdego z przetargów, stanowi cenę 

wywoławczą, w rozumieniu § 1 lit. j. Regulaminu. 

4. Cena oszacowania zespołów składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. 

oferowanych przez Zarządcę Kompensacji do sprzedaŜy w ramach przetargów od 1 do 

31 została opublikowana na stronie internetowej www.stocznia.gdynia.pl. Ponadto 

Zarządca Kompensacji informuje, Ŝe podana przez Zarządcę Kompensacji w 

Ogłoszeniu nr 1 kwota wadium stanowi 10% ceny oszacowania kaŜdego z zespołu 

składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. oferowanych przez Zarządcę 

Kompensacji do sprzedaŜy w ramach przetargów od 1 do 31. 

 

 

 


