Zaproszenie do negocjacji
w sprawie zbycia należących do Gminy Miasta Toruń akcji spółki:
Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
Prezydent Miasta Torunia, działając w imieniu Gminy Miasta Toruń na podstawie
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996
roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 827) oraz uchwały
Nr 609/2017 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie akcji spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna.
zaprasza
do negocjacji w przedmiocie zbycia akcji imiennych spółki działającej pod firmą
"Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna." z siedzibą w Toruniu, ul. Bema 23/29,
87-100 Toruń, w liczbie 200 (słownie: dwieście) stanowiących 75,5% kapitału zakładowego
spółki.
Spółka wpisana jest do KRS pod numerem 0000362636.
Spółka prowadzi I ligową drużynę hokeja na lodzie.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.
Zbywca nie dopuszcza składania ofert częściowych tj. dotyczących nabycia mniejszej liczby
akcji. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną Wstępną Ofertę Wiążącą
i po przeprowadzonych negocjacjach jedną Ostateczną Ofertę Wiążącą nabycia akcji.
Zbycie akcji Spółki nastąpi w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego
zaproszenia.
Procedurę negocjacji rozpoczyna złożenie odpowiedzi na zaproszenie, zwane dalej
„Odpowiedzią”.
Podmiot, który złoży Odpowiedź i zostanie dopuszczony do negocjacji otrzyma
Memorandum Informacyjne Spółki, po podpisaniu Deklaracji Poufności, która obowiązywać
będzie także podczas badania dokumentów Spółki, w trakcie procesu negocjacji oraz 5 lat od
podpisania Deklaracji Poufności,
Odpowiedź powinna:
- być sporządzona w języku polskim i dostarczona do godz. 14:00 w dniu 8 września 2017 r.
do Biura Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Torunia,
ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, pokój nr 12, 87-100 Toruń i powinna być opisana
w następujących sposób: „Prezydent Miasta Torunia, Odpowiedź na zaproszenie
do negocjacji w sprawie zbycia akcji Klub Sportowy Toruń Hokejowa S.A.”,
- zawierać dane wskazane w § 5 Procedury sprzedaży akcji spółki Klub Sportowy Toruń
Hokejowa S.A.
Wszelkie dokumenty, dołączone do Odpowiedzi oraz inne dokumenty składane w ramach
procedury negocjacji, powinny być składane w języku polskim w oryginale albo w kopiach
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Oferenta.

W terminie do dnia 14 września 2017 r. Zbywca poinformuje (faksem/elektronicznie)
wszystkie podmioty zainteresowane podjęciem negocjacji o rozpatrzeniu złożonych przez nie
Odpowiedzi.
Memorandum Informacyjne udostępnione będzie do dnia 21 września 2017 r. w godzinach
8:00-14:00 w siedzibie: Biura Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego, pokój nr 12, Urzędu
Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń, tel. 56 6118571.
Podmioty dopuszczone do negocjacji uzyskają prawo zbadania dokumentów Spółki i jej
przedsiębiorstwa w siedzibie Spółki w dniach od 22 września 2017 r. do 29 września 2017 r.
Do dnia 13 października 2017r. podmioty dopuszczone do negocjacji złożą Wstępną Ofertę
Wiążącą warunków nabycia akcji Spółki, stanowiącą podstawę negocjacji.
Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności:
1. cena sprzedaży akcji,
2. termin zapłaty,
3. program rozwoju Spółki, w tym planowane nakłady,
4. określenie sposobu zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez nabywcę akcji.
Zapłata za nabyte akcje nastąpi jednorazowo przelewem na rachunek bankowy Zbywcy.
Zbywca nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji
w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży akcji.
Procedura sprzedaży akcji spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna dostępna
jest na stronie internetowej Zbywcy pod adresem www.bip.torun.pl w zakładce Ogłoszenia
Prezydenta - Sprzedaż akcji spółek miejskich.
Prezydent Miasta Torunia
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