
REGULAMIN ZBYCIA WIERZYTELNOŚCI SPOŁKI TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 
 
1. Spółka prowadzi sprzedaż wierzytelności w trybie przetargu publicznego. 
2. Ogłoszenie o zbyciu wierzytelności zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu 

ogólnopolskim. 
3. Przedmiotem przetargu są wierzytelności Spółki w stosunku do osób fizycznych jak 

również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 
Szczegółowa lista dłużników zostanie udostępniona zainteresowanym podmiotom w 
siedzibie Spółki, ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów w pok. nr 10, po uprzednim 
podpisaniu przez potencjalnego oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności 
pozyskanych informacji. 

4. Nabywcą wierzytelności nie może być: 
a. dłużnik 
b. współmałżonek dłużnika 
c. poręczyciel lub gwarant zobowiązań dłużnika 
d. krewni lub powinowaci dłużnika 
e. podmiot związany z dłużnikiem stosunkiem zależności lub dominacji, tzn.: 

− posiadający większość głosów w organach podmiotu zależnego, także 
na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, 

− uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków 
zarządzających podmiotu zależnego, 

− w którym więcej niż połowa członków zarządu podmiotu zależnego 
pozostaje jednocześnie członkami zarządu albo osobami pełniącymi 
funkcje kierownicze pierwszego podmiotu pozostającego z tym drugim 
w stosunku zależności, 

5. Oferta zainteresowanych nabyciem wierzytelności powinna zawierać: 
a. nazwę i adres oferenta 
b. wskazanie wierzytelności, o której nabycie ubiega się oferent, 
c. określenie ceny nabycia wierzytelności, sposobu i terminu zapłaty 
d. czas przez jaki oferta jest ważna, nie krótszy niż 30 dni licząc od daty upływu 

terminu składania ofert. 
e. w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, 
f. w przypadku osób fizycznych - poświadczoną kopię dokumentu 

stwierdzającego tożsamość oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli osoba ta prowadzi taką działalność, 

g. oświadczenie oferenta, że nie jest on związany z dłużnikiem stosunkiem 
zależności lub dominacji w rozumieniu pkt 4 Regulaminu.  

6. Zarząd Spółki wybierze ofertę, która zawiera najbardziej korzystne dla Spółki warunki 
nabycia wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem oferowanej ceny oraz terminu 
płatności. 
Jednocześnie Zarząd zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na sprzedaż 
wierzytelności bez podawania przyczyny. 

7. Umowa sprzedaży przenosi na nabywcę prawo własności nabytej wierzytelności. 
Do ważności przelewu wierzytelności nie jest wymagana zgoda dłużnika. 
O dokonanym przelewie wierzytelności Spółka niezwłocznie powiadomi dłużnika. 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „SPRZEDAŻ 
WIERZYTELNOŚCI” w sekretariacie Spółki Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5,  
41- 506 Chorzów, w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: 
Jacek Kostek – tel. 32 2466061 (64/65) wew. 418 
Joanna Urych – tel. 32 2466061 (64/65) wew. 417 


