
        

 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

oraz 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

W RZESZOWIE 

informują, że przedłużeniu ulega termin składania pisemnych odpowiedzi 

na zaproszenie do rokowań w sprawie zbycia udziałów spółki: Firma Usługowo – 

Handlowa „EKO – TOP” Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie. 

Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa 

 dnia 17 lutego 2012r., o godzinie 15:30 czasu warszawskiego. 

Podmiotom, które w terminie do dnia 17 lutego 2012 r. zgłoszą zainteresowanie zakupem 

udziałów Spółki, po przedstawieniu odpisu z rejestru przedsiębiorców/zaświadczenia o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację podmiotu 

(z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentów) 

i po podpisaniu dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności” przez umocowanych 

przedstawicieli Potencjalnego Inwestora, zostanie udostępnione „Memorandum informacyjne 

o Spółce” zawierające informacje o jej sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej, a po dniu 

6 lutym 2012 r. dodatkowe informacje o działalności Spółki w 2011 roku. 

Zgłoszenia zainteresowania nabyciem udziałów Spółki należy kierować odpowiednio do: 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 

tel. (22) 45 – 90 – 618, fax (22) 45 – 90 – 684  

Osobą odpowiedzialną za kontakty z Potencjalnymi Inwestorami, przyjmowanie zgłoszeń 

i udostępnianie „Memorandum Informacyjnego o Spółce” jest: Wojciech Nafalski – 

kierownik Zespołu Inwestycji Kapitałowych NFOŚiGW.  



oraz do: 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów 

Tel/fax: (17) 852 – 23 – 44 

Osobą odpowiedzialną za kontakty z Potencjalnymi Inwestorami, przyjmowanie zgłoszeń 

i udostępnianie „Memorandum Informacyjnego o Spółce” jest: Eugeniusz Marcol – Główny 

Księgowy WFOŚiGW w Rzeszowie. 

Informujemy, iż istnieje możliwość dokonania wizytacji Spółki przed złożeniem pisemnej 

odpowiedzi na zaproszenie do rokowań w sprawie zbycia udziałów spółki: Firma Usługowo – 

Handlowa „EKO – TOP” Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie. Zgłoszenia w sprawie 

dokonania wizytacji należy kierować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do dnia 10 lutego 2012 r. Wizytacje będą odbywać się w 

ustalonym uprzednio terminie umożliwiającym Spółce prawidłowe funkcjonowanie. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zastrzegają, iż nieodbycie 

wizytacji nie stanowi podstawy do roszczeń w stosunku do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie poinformują 

do dnia 5 marca 2012 r., każdego z Potencjalnych Inwestorów, którzy złożyli odpowiedź na 

publiczne ogłoszenie zaproszenia do rokowań o wyniku jej rozpatrzenia. Wybranym 

Potencjalnym Inwestorom zostanie złożona propozycja uczestnictwa w rokowaniach. 

 


