
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, z w pełni

wpłaconym kapitałem zakładowym wynoszącym 916.411.940,00 zł; po uzyskaniu stosownej zgody Rady Wierzycieli, informuje o wystawieniu do: 

sprzedaży materiałów pełnowartościowych znajdujących się 

w magazynach Stoczni Gdynia S.A. 

1. Wystawione do sprzedaży składniki majątkowe obejmują następujący asortyment:

– blachy stalowe

– profile stalowe

– rury i kołnierze

– materiały spawalnicze

– farby i kleje

– kable i przewody

– osprzęt elektryczny

– armaturę okrętową

– wyroby śrubowe

– otuliny i wełny izolacyjne

– blachy i wyroby z metali kolorowych

– elementy takielunku

2. Wystawione do sprzedaży składniki majątkowe znajdują się w magazynach przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni.

3. Sprzedaż prowadzona jest w cenach ustalonych przez biegłego rzeczoznawcę. Publikowane ceny są cenami netto.

4. Zarządca Kompensacji zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze przeprowadzenia konkursu ofert, jak również prawo do odstąpienia

od sprzedaży.

5. Oględzin przedmiotów sprzedaży można dokonać w dni robocze od dnia 18 listopada 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 udzielać będą w siedzibie Stoczni 

Gdynia S.A. wyznaczone osoby, pod numerami telefonów: (058) 627 73 00 lub (058) 627 77 98, numerem fax-u (058) 627 12 80 oraz adresami poczty 

elektronicznej: j.grabowski@stocznia.gdynia.pl lub m.pawlikowska@stocznia.gdynia.pl.

6. Nabywca składników majątkowych wyznaczonych do sprzedaży i objętych niniejszym Ogłoszeniem ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem z nim

umowy w wyniku złożonej oferty. 

7. Uzyskana cena sprzedaży zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. 

8. Zapłata ceny sprzedaży za składniki majątkowe objęte niniejszym ogłoszeniem nie może być w części lub w całości dokonana poprzez wykonanie upraw-

nień do dokonywania jakichkolwiek potrąceń (art. 498 i nast. Kodeksu cywilnego) przez uczestnika, który zdecydował się nabyć wystawione do sprzedaży

składniki majątku.

9. Szczegółowy wykaz materiałów wystawionych do sprzedaży zawierający ceny sprzedaży został opublikowany na stronie internetowej Stoczni Gdynia S.A.,

pod adresem: www.stocznia.gdynia.pl oraz dostępny jest w siedzibie Stoczni Gdynia S. A

OGŁOSZENIE NR 9

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.

 


