ztałcenia
16.08.2012
własnościowe przedsiębiorstw państwowych - Przekształcenia własnościowe - S…
wersja tekstowa

wersja mobilna

Mapa serwisu

Dostępność

Czw artek, 16 sierpnia 2012

Prywatyzacja / Przekształcenia własnościowe /

english version

wyszukiwarka zaawnsowana

Ministerstwo

Prywatyzacja

Dla Inwestorów

w pisz szukaną frazę

Nadzór właścicielski

Aktualności i oferta

Przekształcenia własnościowe

Plan prywatyzacji

Data publikacji : 16.03.2012

Procedury prywatyzacyjne

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych
stan na dzień 31 grudnia 2011 roku

Kierunki prywatyzacji

8453 - liczba przedsiębiorstw państwowych istniejących na dzień 31 grudnia 1990 roku1.).

Programy i strategie

5992 - liczba przedsiębiorstw państwowych objętych przekształceniami własnościowymi, w okresie od 1
sierpnia 1990 roku do końca grudnia 2011 roku.

Ocena przebiegu prywatyzacji majątku
Realizacja zobowiązań prywatyzacyjnych

84 - liczba przedsiębiorstw państwowych istniejących na dzień 31 grudnia 2011 roku.
I. Przekształcenia własnościowe dokonane w okresie od dnia 1 sierpnia 1990 roku do dnia 31 grudnia 2011
roku2.):

Przekształcenia własnościowe
Transakcje zbycia akcji/udziałów

skomercjalizowano 1753 przedsiębiorstwa państwowe (29,3% ogółu przekształcanych przedsiębiorstw), w
wyniku czego powstało:
- 1736 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
- 17 spółek z udziałem wierzycieli na podstawie Działu III ustawy o kip (komercjalizacja z konwersją
wierzytelności);

Przychody z prywatyzacji
Udostępnianie akcji
Komunalizacja
Sprzedaż nieruchomości

zaakceptowano 2307
przedsiębiorstw);

Moje strony

nie wyrażono sprzeciwu wobec 1932 wniosków o likwidację z powodu złej kondycji finansowej w trybie art. 19
ustawy o pp (32,2% ogółu przekształcanych przedsiębiorstw);

Strona głów na

wniosków

o

prywatyzację

bezpośrednią

(38,5%

ogółu

przekształcanych

Ponadto:

Mapa serw isu

udostępniono akcje/udziały w 1242 jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa powstałych w wyniku
komercjalizacji, w tym w:
- 512 - poprzez wniesienie akcji/udziałów do NFI,
- 502 - poprzez prywatyzację pośrednią,
- 127 - poprzez zamianę wierzytelności na akcje/udziały w ramach BPU,
- 60 - poprzez nieodpłatne zbycie akcji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
- 13 - poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jsSP przez podmioty inne niż Skarb
Państwa i państwowe osoby prawne,
- 28 - w innym trybie;

DODAJ
DODAJ STRONĘ
STRONĘJAKO
JAKO ULUBIONĄ
ULUBIONĄ

2221 przedsiębiorstw państwowych sprywatyzowanych bezpośrednio wykreślono z rejestru przedsiębiorców;
1154 przedsiębiorstw państwowych wykreślono z rejestru przedsiębiorców po zakończonej likwidacji.
II. Przekształcenia własnościowe dokonane w okresie styczeń– grudzień 2011 roku:

Aktualności
14.08.2012 Centrum Biurow e Plac Grunw aldzki S.A.
- nie w płynęła oferta
13.08.2012 Zakłady Artykułów Technicznych
„ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
- aukcja nie odbędzie się
13.08.2012 Przedsiębiorstw o Budow nictw a
Przemysłow ego CHEMOBUDOWA KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakow ie w płynięcie ofert

zakończono realizację 180 projektów prywatyzacyjnych dla 171 spółek z udziałem Skarbu Państwa, z czego:
- zawarto 134 umowy prywatyzacyjne dla 126 spółek;
- zrealizowano 7 projektów giełdowych;
- dokonano nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego akcji/udziałów Skarbu
Państwa w 15 spółkach3.);
- w 24 przypadkach akcje/udziały Skarbu Państwa wniesiono na podwyższenie kapitału zakładowego innych
podmiotów z udziałem Skarbu Państwa4.);
tym samym, dokonano przekształceń własnościowych:
- w 845.) jednoosobowych spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w tym w 64 jednoosobowych spółkach
Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji;
- w 876.) spółkach z częściowym udziałem Skarbu Państwa kontynuowano prywatyzację poprzez zbycie
kolejnych pakietów akcji/udziałów;
skomercjalizowano 10 przedsiębiorstw państwowych oraz 2 instytucje filmowe;

10.08.2012 Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszaw ie - w yjaśnienie

zaakceptowano 3 wnioski o prywatyzację bezpośrednią,

10.08.2012 Uzdrow isko Horyniec Sp. z o.o. z
siedzibą w Horyńcu Zdroju - w płynęły
oferty

wobec 4 wniosków o likwidację przedsiębiorstwa państwowego z przyczyn ekonomicznych Minister Skarbu
Państwa nie wyraził sprzeciwu;

10.08.2012 Fabryka Obrabiarek do Drew na Sp. z
o.o. z siedzibą w Bydgoszczy dopuszczenie do badania due diligence
w ięcej

z rejestru przedsiębiorców wykreślono: 12 przedsiębiorstw państwowych po zakończonej likwidacji, 1
przedsiębiorstwo po zakończonej prywatyzacji bezpośredniej, oraz 1 przedsiębiorstwo państwowe zostało
wniesione do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa;
spośród spółek pozostających w nadzorze Ministra Skarbu Państwa wykreślono z KRS 24 spółki po
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zakończonej likwidacji oraz 22 spółki po zakończonym postępowaniu upadłościowym.

Rejestracja w systemie

III. Podmioty w nadzorze Ministra Skarbu Państwa

Jeśli chcesz otrzymyw ać new sletter: Rejestracja w
systemie

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Minister Skarbu Państwa wykonywał prawa z akcji/udziałów w 377
spółkach prowadzących działalność (z wyłączeniem 153 spółek tylko z akcjami/udziałami pracowniczymi).

Jeśli chcesz edytow ać/usuać sw oje dane, zaloguj
się.

Spośród 377 spółek „czynnych” – prowadzących działalność:

»»
»»

w 179 spółkach udział Skarbu Państwa wynosił 100%,

e-mail

•••••

»Przypomnij hasło

w 42 spółkach Skarb Państwa posiadał udział większościowy,
w 156 spółkach Skarb Państwa posiadał udział mniejszościowy.

==================
1.)

Biuletyn Statystyczny nr 11, GUS, Warszaw a 1991 r., s. 57,
Dot. przekształceń w łasnościow ych przeds. państw ow ych dokonanych przez Ministra PW/ Ministra SP,
3.) W tym dla 1 spółki zaw arto um ow ę sprzedaży, a następnie dokonano nieodpłatnego przekazania udziałów
na rzecz jednostki sam orządu terytorialnego,
4.) W tym 2 um ow y w ym iany akcji,
5.) Dotyczy: sprzedaży, w niesień na podw yższenie kapitału innego podm iotu z udziałem SP oraz
kom unalizacji,
6.) Ibidem .
2.)
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