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V Žiline, 19. 06. 2007


NÁVRH  UZNESENIA


Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Schvaľuje

1.	predaj 400 ks akcií /z toho 260 ks akcií s menovitou hodnotou každej Sk     10.000,-, ISIN:  SK 1120007564 a 140 ks akcií s menovitou hodnotou každej Sk 10.000,-, ISIN: SK 1120007564/ obchodnej spoločnosti  LETISKO Žilina, a.s., IČO: 31 643 191, so sídlom Dolný Hričov 013 41, ktorých vlastníkom je Mesto Žilina, v prospech obchodnej spoločnosti SEVISBROKERS, a.s., IČO: 31 587 526, so sídlom Kuzmányho 8, 010 01  Žilina, za celkovú cenu Sk 4.200.000,-  	



































DÔVODOVÁ  SPRÁVA


V priloženej výročnej správe obchodnej spoločnosti LETISKO Žilina, a.s., IČO: 31 643 191, so sídlom Dolný Hričov 013 41, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sa, vl. č.: 330/L (ďalej aj len „obchodná spoločnosť“) za rok 2006 sú zhrnuté podstatné skutočnosti o hospodárení označenej spoločnosti.

Mesto Žilina vlastní 400 akcií obchodnej spoločnosti LETISKO Žilina, a.s., čo predstavuje 26,14 % - ný podiel na základnom imaní spoločnosti. Vzhľadom na výšku svojho podielu patrí Mesto Žilina k minoritným akcionárom a z hľadiska rozhodovacích právomocí nie je spôsobilé podstatným spôsobom ovplyvňovať chod a činnosť obchodnej spoločnosti. Z uvedeného pohľadu je vlastníctvo akcií pre Mesto Žilina neefektívne.

Vyššie popísané postavenie Mesta Žilina ako minoritného akcionára v obchodnej spoločnosti umocňuje aj skutočnosť, že vlastník majoritného podielu – Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť, IČO: 36 383 511, so sídlom Framborská 12, 010 01  Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sa, vl. č.: 10147/L – na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 14. júna 2007 požiadal o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia s cieľom zvýšiť základné imanie obchodnej spoločnosti minimálne do výšky investícií na nadstavbu výpravnej budovy LETISKO Dolný Hričov – 2. etapa.

Vzhľadom ku skutočnosti, že zvýšenie základného imania by znamenalo pre Mesto Žilina značné finančné prostriedky bez zmeny jeho minoritného postavenia, pristúpilo Mesto Žilina k zverejneniu ponuky na odpredaj akcií obchodnej spoločnosti, ktorých je vlastníkom. 

Na zverejnenú ponuku reagovali dve spoločnosti, a to:
	SEVISBROKERS, a.s., IČO: 31 587 526, so sídlom Kuzmányho 8, 010 01  Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sa, vl. č.: 164/L,

KOR REAL SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35 907 592, so sídlom Blumentálska 13, 811 07  Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, odd.: Sro, vl. č. 33828/B.

Keďže ponuky menovaných spoločností boli vyhodnotené ako nie dostatočne určité, boli tieto vyzvané na predloženie bližšie špecifikovanej a konkrétnej záväznej ponuky, na ktorú výzvu reagovala už len jedna spoločnosť, a to SEVISBROKERS, a.s. s tým, že ponúkla za jednu akciu cenu Sk 10.500,- /Slovom: Desaťtisícpäťsto slovenských korún/, čo je o 5% viac ako je menovitá hodnota jednej akcie. Spoločnosťou navrhovaný celkový objem finančných prostriedkov za všetky akcie /počet 400 ks/ predstavuje Sk 4.200.000,- /Slovom: Štyrimiliónydvestotisíc korún slovenských/. 

Špecifikácia akcií obchodnej spoločnosti vo vlastníctve Mesta Žilina:
	akcie /v počte ks 260/ s menovitou hodnotou akcie Sk 10.000,-, ISIN: SK 1120007564,

akcie /v počte ks 140/ s menovitou hodnotou akcie Sk 10.000,-, ISIN: SK 1120007572,

Vzhľadom na všetko vyššie uvedené navrhujeme schváliť predaj 400 kusov akcií obchodnej spoločnosti LETISKO Žilina, a.s., IČO: 31 643 191, so sídlom Dolný Hričov 013 41, ktorých vlastníkom je Mesto Žilina, v prospech obchodnej spoločnosti SEVISBROKERS, a.s., 
IČO: 31 587 526, so sídlom Kuzmányho 8, 010 01  Žilina, tak ako to vyplýva z návrhu uznesenia. 


