
 

 

 
Zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji sp ółki pod firm ą: 

Wrocławski Klub Sportowy „ Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna 
 
 
Prezydent Wrocławia, działając w imieniu Gminy Wrocław z siedzibą we Wrocławiu pl. Nowy 
Targ 1-8, 50-141 Wrocław, zwanej dalej „Zbywc ą”, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 
ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, 
poz. 236), w związku z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji 
i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) oraz rozdziału 4 rozporządzenia Rada 
Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu 
Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 114, poz. 664)  
 

zaprasza do negocjacji 
 
w przedmiocie zbycia akcji spółki działaj ącej pod firm ą: Wrocławski Klub Sportowy 
„Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzib ą we Wrocławiu, KRS: 0000070008, ul. 
Oporowska 62, 53-434 Wrocław, zwanej dalej „Spółk ą” w liczbie 19.205 (słownie: 
dziewiętnaście tysięcy dwieście pięć) akcji imiennych, stanowiących w dniu publikacji 
niniejszego ogłoszenia 43,42% kapitału zakładowego Spółki („Akcje ”). 
 
Zbycie Akcji Spółki nastąpi w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego 
zaproszenia, zgodnie z przepisami działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.  
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2013r. poz. 216) oraz zgodnie z procedurą określoną 
w rozdziale 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie 
szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. z 2011r. Nr 114, poz. 664).  
 
Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych. 
 
Spółka prowadzi klub sportowy, realizuje zadania związane z działalnością rekreacyjną oraz 
koordynuje działania słuŜące poprawie kondycji fizycznej. 
 
Informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki zawiera memorandum 
informacyjne Spółki („Memorandum ”). 
 
KaŜdy podmiot zainteresowany udziałem w negocjacjach oraz zapoznaniem się z 
Memorandum zobowiązany jest do uprzedniego złoŜenia, przy zachowaniu odpowiednich 
zasad reprezentacji, oświadczenia zawierającego: 
 
1) zobowiązanie do zachowania poufności; 
2) wolę nabycia Akcji oraz wolę zawarcia umowy dzierŜawy Stadionu Miejskiego 

połoŜonego przy Al. Śląskiej 1 we Wrocławiu. 
 
Wzory zobowiązania do zachowania poufności i oświadczenia o woli nabycia Akcji oraz 
zawarcia umowy dzierŜawy Stadionu Miejskiego we Wrocławiu udostępniane będą przez 
Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-101 Wrocław, Sukiennice 
10, pokój nr 106, tel. (+48 71) 777 82 77, fax. (+48 71) 777 83 35 („Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego ”). 
 
Memorandum udostępniane będzie przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego do dnia 9 lipca 
2015 r., do godziny 1500. 
 



 

 

Cena za wydanie Memorandum wynosi: 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych i jest płatna na 
konto Gminy Wrocław w banku PKO Bank Polski S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 
7655 (potwierdzenie dokonania wpłaty naleŜy okazać przy odbiorze Memorandum). 
 
Obszarami negocjacji będą w szczególności: 
 
1) cena sprzedaŜy jednej Akcji; 
2) ewentualna dzierŜawa Stadionu Miejskiego połoŜonego przy Al. Śląskiej 1 we 

Wrocławiu, w tym warunki dzierŜawy; 
3) program rozwoju Spółki, w tym planowane nakłady i zobowiązania inwestycyjne; 
4) uprawnienia Zbywcy jako akcjonariusza mniejszościowego Spółki, w tym zasady 

ewentualnego odkupu Akcji;  
5) określenie sposobu zabezpieczenia wykonania zobowiązań nabywcy Akcji. 
 
Procedurę negocjacji rozpoczyna złoŜenie odpowiedzi na niniejsze zaproszenie, zwane dalej 
„Odpowiedzi ą”.  
 
Odpowiedź powinna być sporządzona na piśmie, w języku polskimi złoŜona w Biurze 
Nadzoru Właścicielskiego do dnia 9 lipca 2015 roku, do godziny 1500 wraz z dowodem wpłaty 
wadium, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wrocławski Klub Sportowy „ Śląsk Wrocław” 
S.A. –– Odpowied ź na zaproszenie do negocjacji ”. Odpowiedź powinna odpowiadać 
warunkom wskazanym w Memorandum i zawierać w szczególności: propozycje w zakresie 
wskazanych obszarów negocjacji, dokładne oznaczenie podmiotu składającego Odpowiedź, 
opis jego działalności, wskazanie grupy kapitałowej w której podmiot ten uczestniczy (wraz 
ze wskazaniem podmiotu kontrolującego tę grupę) i wskazanie źródeł finansowania 
podmiotu składającego Odpowiedź.  
 
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 upowaŜnioną/e do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu zainteresowanego nabyciem Akcji. 
 
W terminie do dnia 14 lipca 2015 r. Zbywca poinformuje (pisemnie oraz pocztą 
elektroniczną) kaŜdy podmiot, który złoŜył Odpowiedź, o jej rozpatrzeniu i ewentualnym 
dopuszczeniu do negocjacji. Podmioty dopuszczone do negocjacji poinformowane zostaną o 
terminie i miejscu rozpoczęcia negocjacji. 
 
Zbywca zobowiązuje podmioty, które złoŜą Odpowiedź, do wpłaty wadium w pieniądzu w 
wysokości 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych, przelewem na konto Gminy Wrocław w 
banku PKO Bank Polski S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655, na warunkach 
określonych w Memorandum. 
 
Zbywca dopuszcza jedynie jednorazową zapłatę ceny za Akcje, która nastąpi przed 
podpisaniem umowy zbycia Akcji, przelewem na konto Zbywcy, tak by w dniu podpisania 
umowy zbycia Akcji wymagana kwota była zaksięgowana na rachunku bankowym Zbywcy. 
 
Zbywca zastrzega sobie prawo do: 
 
1) wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; 
2) odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; 
3) przedłuŜenia terminu, w którym moŜna się zapoznać z Memorandum; 
4) przedłuŜenia terminu do złoŜenia Odpowiedzi; 
5) przedłuŜenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu Odpowiedzi; 
6) zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. 
 



 

 

Zbywcy nie obciąŜają koszty poniesione przez podmioty zainteresowane uczestnictwem w 
negocjacjach.  
 

 


