Publiczne zaproszenie do negocjacji
25 października 2021 r.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stanisława Adamskiego w Toruniu
z siedzibą w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 12 (87-100 Toruń), zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051076, której akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadająca nr REGON: 870176604 oraz nr NIP: 8791003699; zwana dalej „Kasą”
zaprasza
zainteresowanych do negocjacji mających na celu uzgodnienie warunków i zawarcie umowy
sprzedaży portfela wymagalnych wierzytelności Kasy z tytułu kredytów lub pożyczek
udzielonych przez Kasę jej członkom o szacunkowej wartości maksymalnie 6 750 000 zł
(słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). W/w portfel wierzytelności
składa się z dwóch subportfeli wierzytelności:
1) subportfel o wartości ok. 450 000 zł;
2) subportfel o wartości ok. 6 300 000 zł;
Kasa dopuszcza nabycie przez jednego zainteresowanego całego portfela wierzytelności lub
tylko niektórych subporfeli wierzytelności.
Termin składania przez zainteresowanych oświadczeń o przystąpieniu do negocjacji
(zgłoszeń): 29 października 2021 r., godzina 24:00
Termin składania przez zaakceptowanych przez Kasę zainteresowanych propozycji cenowych
oraz propozycji warunków umowy przelewu wierzytelności: 30 listopada 2021 r., godzina
16:00
Wybór przez Kasę nabywcy wierzytelności i zawiadomienie przez Kasę wybranego nabywcy
o wyborze jego propozycji cenowej albo podjęcie decyzji o zakończeniu postępowania bez
sprzedaży wierzytelności: 3 grudnia 2021 r., godzina 16:00.
Szczegółowe dane dotyczące wierzytelności zostaną przekazane w trakcie negocjacji, po
podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.
Kasa jest uprawniona do:
1) swobodnej akceptacji zgłoszeń oraz wyboru oferty;
2) zakończenia, do czasu zawarcia umowy przelewu wierzytelności, postępowania bez
sprzedaży wierzytelności;
3) odstąpienia od zawarcia umowy przelewu wierzytelności, w tym po wyborze nabywcy
bez podawania przyczyn.
Szczegółowy tryb, zasady oraz terminy procesu negocjacji określa Regulamin sprzedaży
wierzytelności SKOK im. St. Adamskiego w Toruniu.

Załączniki do niniejszego zaproszenia do negocjacji:
1) Regulamin sprzedaży wierzytelności SKOK im. St. Adamskiego w Toruniu;
2) wzór Umowy o zachowaniu poufności

