PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki
INWESTSTAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Starachowicach
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działając w imieniu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, zgodnie z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.), art. 33 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30
sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 747 j.t.) oraz
uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr X/35/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie wystąpienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze spółki INWESTSTAR S.A.,
zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia akcji zwykłych na
okaziciela serii „A” w łącznej liczbie 1260 akcji dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej
2 zł każda, stanowiących 0,02% kapitału zakładowego spółki pod firmą INWESTSTAR
Spółka Akcyjna z siedzibą w Starachowicach (zwanych dalej Akcjami) i adresem: ul. 1 Maja
12, 27-200 Starachowice, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000023144, o Numerze
Identyfikacji Podatkowej 664-000-03-25, zwanej dalej „Spółką”.
Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru
Sądowego jest między innymi prowadzenie działalności produkcyjnej w zakresie pojazdów
samochodowych, usługowej i handlowej.
Podmioty zainteresowane nabyciem akcji Spółki w trybie negocjacji mogą zwrócić się
z ewentualnymi pytaniami do Zespołu Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim (ul. Głogowskiego 3/5, pok. 100, tel. 41/26 72 288 lub 41/26 72
245) w godz. 7.30 – 15.30.
Przedmiotem negocjacji będzie cena za zbywane akcje.
Pisemna odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zawierać następujące
istotne elementy:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu
zainteresowanego udziałem w negocjacjach,
2) REGON,
3) NIP,
4) adres e-mail,
5) adres korespondencyjny,
6) numer telefonu,
7) numer faxu,
8) w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w negocjacjach
jest osoba fizyczna:
a. kserokopię dowodu osobistego lub – w przypadku zagranicznych osób
fizycznych – kserokopię stron dokumentu odpowiadającego polskiemu
dowodowi osobistemu lub kserokopię stron paszportu, zawierających
dane osobowe,
b. pełnomocnictwo, jeśli w imieniu osoby fizycznej występuje inna osoba
fizyczna lub podmiot, sporządzone w formie przewidzianej dla
dokonania czynności,
9) w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w negocjacjach
jest osoba prawna:
a. aktualny odpis z właściwego rejestru,
b. dane osoby/osób uprawnionych do uczestnictwa w negocjacjach wraz
z pełnomocnictwem,

dane osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu przy
podpisywaniu umowy w sytuacji, gdy będzie to inna osoba niż
określona
w pkt. 9 ust. b, wraz z pełnomocnictwem sporządzonym w formie
przewidzianej dla dokonania czynności,
10) deklarację zakupu pakietu 1260 (słownie: jeden tysiąc dwieście
sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, stanowiących 0,02 %
kapitału zakładowego Spółki,
11) proponowaną cenę za jedną akcję oraz wartość całego pakietu akcji (przy
czym cena oraz wartość powinny być wyrażone w PLN, jednoznacznie
określone kwotowo, bez podawania przedziału wartości, ani nie powinny
być obarczone żadnymi uwarunkowaniami),
12) termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie powinien
być krótszy niż 180 dni od daty złożenia).
c.

Akceptuje się jedynie jednorazową płatność za akcje przelewem na rachunek
bankowy, która nastąpi przed podpisaniem umowy sprzedaży akcji.
Termin składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w sprawie
nabycia akcji Spółki upływa w dniu 8 stycznia 2016 r. o godzinie 14:00 czasu warszawskiego.
Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać przygotowana w języku
polskim, wydrukowana z numerami stron i podpisana oraz parafowana na każdej stronie
przez osoby upoważnione do reprezentowania Nabywcy. Odpowiedź na zaproszenie do
negocjacji powinna zostać złożona w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Zespół Nadzoru Właścicielskiego,
pok. 100, w jednym egzemplarzu w zapieczętowanej kopercie, przekazana osobiście lub przez
kuriera.
Na kopercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji
w sprawie zakupu akcji spółki INWESTSTAR S.A. – NIE OTWIERAĆ" oraz dane
umożliwiające identyfikację Nabywcy. Odpowiedzi złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
Nabywcy, którzy złożą odpowiedź na zaproszenie do negocjacji zostaną
poinformowani w formie pisemnej do dnia 22 stycznia 2016 r. o wyniku rozpatrzenia
złożonej odpowiedzi.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów,
z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny;
przedłużenia terminu składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia
terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji. Dopuszcza
się prowadzenie negocjacji w formie elektronicznej.
Prezydent Miasta nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez
Nabywców zainteresowanych nabyciem akcji w związku ze złożeniem odpowiedzi na
zaproszenie do negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy nabycia akcji
Spółki.

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 18 listopada 2015 r.

