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Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania należących do Skarbu Państwa  

udziałów Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10 

 

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 425 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra  

Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału 

uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup 

oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. z 2020, poz. 2222) 

ogłasza się o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom 

6.600 (słownie: sześć tysięcy sześćset) należących do Skarbu Państwa udziałów Spółki:   

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Katowicach (adres Spółki: 40 – 950 Katowice Plac Grunwaldzki 8-10), każdy o wartości nominalnej 

50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). 

 

1. Umowy nieodpłatnego zbycia udziałów można zawierać od dnia 17 grudnia 2021 r.   

w siedzibie Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki Sp. z o.o. w Katowicach (40-950) Plac 

Grunwaldzki 8-10 w godzinach od 9:00 do 14:00, w dni robocze, p. 502 (V piętro).  

2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego zbycia udziałów winny 

legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub innym aktualnym dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. 

3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć 

pełnomocnika do wykonania w jej imieniu wszystkich czynności niezbędnych do nieodpłatnego 

nabycia udziałów. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w siedzibie Centrum Biurowego Plac 

Grunwaldzki Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40 – 950) Plac Grunwaldzki 8-10 p. 502 (V 

piętro), nr tel. 32 784 94 01. Ze względu na pandemię prosimy o wcześniejsze telefoniczne 

umówienie terminu podpisania umowy pod numerem telefonu 605 048 281. 

4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo  

do nieodpłatnego nabycia udziałów o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o 

stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony 

przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce (tel. 605 048 281).  
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5. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki należących do Skarbu Państwa może być 

realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 19.04.2022 r. Po upływie tego 

terminu prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów wygasa z wyjątkiem praw spadkobierców 

uprawnionych pracowników, które nie wygasają, o ile zostaną łącznie spełnione warunki, o 

których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników. 

 

 

Pod numerem telefonu 605 048 281 można uzyskać informacje  

nt. szczegółów procesu zawierania umów. 
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