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REGULAMIN  

PROWADZENIA NEGOCJACJI W PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY  
CAŁEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO 

(PRZEDSIĘBIORSTWA) SPÓŁKI TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN S.A.  
 

 
 
 

1.  

Słownik 

a) Termisil lub Spółka – Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. w restrukturyzacji 

z siedzibą w Wołominie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod 

numerem 0000287570 

b) ZFR lub Zarządca – Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w 

Warszawie pełniąca funkcję zarządcy w postępowaniu sanacyjnym 

prowadzonym wobec Termisilu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie pod sygn. akt X GRs 6/16 

c) Układ – układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu 

sanacyjnym Termisilu zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego dla 

m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 7 lutego 2019 roku (sygn. akt X GRs 

6/16) o treści opublikowanej w Monitorze Sądowy i Gospodarczym 

32/2019  

Link do treści obwieszczenia: http://zimmermanfilipiak.pl/tERMISIL%20-

%20obwieszczenie%20o%20zatwierdzeniu%20uk%C5%82adu.pdf  

d) Zarządca Przymusowy – funkcja, jaka będzie pełnił ZFR po 

uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 

w Warszawie z 7 lutego 2019 r. o zatwierdzeniu układu (sygn. akt X GRs 

6/16)  

e) Przedmiot Sprzedaży – określony w Układzie cały majątek ruchomy i 

nieruchomy Termisilu (przedsiębiorstwo) mający być przedmiotem zbycia 

przez Zarządcę Przymusowego za cenę nie niższą niż 26 mln zł w ramach 

wykonania Układu, z wyłączeniem środków pieniężnych i należności  

f) Regulamin – niniejszy regulamin regulujący zasady zapraszania i prowadzenia 

przez Zarządcę negocjacji zmierzających do sprzedaży majątku ruchomego i 

nieruchomego Termisilu  

 

2.  

Z chwilą opublikowania Regulaminu na stronie internetowej ZFR ( 

http://zimmermanfilipiak.pl/ ) Zarządca zaprasza potencjalnych inwestorów do 

przystąpienia do negocjacji w sprawie zawarcia umowy sprzedaży Przedmiot 

Sprzedaży.  

http://zimmermanfilipiak.pl/tERMISIL%20-%20obwieszczenie%20o%20zatwierdzeniu%20uk%C5%82adu.pdf
http://zimmermanfilipiak.pl/tERMISIL%20-%20obwieszczenie%20o%20zatwierdzeniu%20uk%C5%82adu.pdf
http://zimmermanfilipiak.pl/
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3.  

ZFR zastrzega, że do zawarcia umowy zbycia Przedmiotu Sprzedaży może dojść, 

pod warunkiem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. 

Warszawy w Warszawie z dnia 7 lutego 2019 roku o zatwierdzeniu układu 

przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Termisilu (sygn. akt X GRs 

6/16) o treści opublikowanej w Monitorze Sądowy i Gospodarczym nr 32/2019. 

 
4.  

Warunki określone w Układzie nie podlegają negocjacjom.  

 

5.  

Podmiotem wyłącznie uprawnionym do prowadzenia negocjacji w przedmiocie 

zawarcia umowy zbycia Przedmiotu Sprzedaży jest ZFR.  

 

6.  

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zawierać co najmniej  imię i 

nazwisko albo firmę zainteresowanego, jego adres lub siedzibę, numer telefonu, 

adres mailowy, numer PESEL, NIP lub KRS oraz oświadczenie: „Zapoznałem się z 

treścią postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 7 lutego 

2019 roku o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki Termisil 

Huta Szkła Wołomin spółka akcyjna  (sygn. akt X GRs 6/16) o treści opublikowanej w 

Monitorze Sądowy i Gospodarczym 32/2019. Akceptuję treść układu i przyjmuję do 

wiadomości, że jego warunki, w tym w szczególności cena minimalna, nie podlegają negocjacjom. 

Negocjacje mogą zostać wstrzymane lub zerwane przez zarządcę w każdym momencie, co 

niniejszym akceptuję”. Odpowiedzi na zaroszenie do negocjacji niezawierające 

powyższego oświadczenia nie będą brane pod uwagę.  

 

7.  

Odpowiedź na zaproszenie składa się w nieprzekraczalnym terminie 14 

(czternastu) dni od dnia obwieszczenia o zaproszeniu do negocjacji w prasie 

ogólnopolskiej. Odpowiedzi należy składać na piśmie na adres ZFR: ul. Wspólna 

35/5, 00-519 Warszawa oraz na adres mailowy: termisil@zfrsa.pl 

 

 

8.  

Udzielenie odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji nie będzie stanowić oferty, 

lecz pierwszy etap negocjacji. 

 
9.  

mailto:termisil@zfrsa.pl
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Po zapoznaniu się z nadesłanymi odpowiedziami na zaproszenie do negocjacji, 

Zarządca może, po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, 

udzielić wyłączności na dalsze negocjacje na okres nie dłuższy niż 1 (jeden) 

miesiąc. Zarządcą decyduje swobodnie o udzieleniu wyłączności danemu 

podmiotowi, biorąc pod uwagę kolejność wpływu odpowiedzi na zaproszenie do 

negocjacji.  

 

10.  

Zarządca po zakończeniu negocjacji poinformuje o tym fakcie na swojej stronie 

internetowej. Poprzez zakończenie negocjacji uznaje się parafowanie przez strony 

umowy sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży.  

 

 

11.  

Zarządca zawrze umowę sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży z podmiotem, który w 

toku negocjacji zaoferował najwyższą cenę.  

 
12.  

Minimalna cena sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży wynosi 26.000.000,00 zł 

(dwadzieścia sześć milionów) netto. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę 

przed podpisaniem umowy sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży.  

 

13.  

Zarządca może w każdym momencie jednostronnie wstrzymać lub zakończyć 

negocjacje prowadzone w oparciu o niniejszy Regulamin bez podawania 

przyczyny.   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, 25 lutego 2019 roku 
 

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.  


