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UCHWAEA NR 
W d  

RADY MIEJSKIEJ W EODZI 
z dnia 2016 r. 

w sprawie okreklenia zasad nabycia pnez Miasto E6dt udzial6w w t6dzkim 
Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp6lce z ograniczonq 

odpowiedzialno6ciq. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

§ 1. Okreila siq nastqpujqce zasady nabycia przez Miasto t 6 d i  udzial6w w Lbdzkim 
Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Spolce z ograniczonq odpowiedzialnoSciq, 
zwanym dalej Spolkq: 
1) Miasto Lodz nabqdzie 150 (slownie: sto piqbdziesiqt) udzialbw Sp6lki o wartoici 

nominalnej 1 000 zl (slownie: jeden tysiqc zlotych) k&dy, tj. o lqcznej wartoici 
nominalnej 150 000 zl (slownie: sto piqkdziesiqt tysiqcy zlotych), w tym: 
a) 50 (slownie: piqkdziesiqt) udzialow o lqcznej wartoici nominalnej 50 000 zl (slownie: 

piqcdziesiqt tysiecy zlotych) od Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 
b) 100 (slownie: sto) udzialow o lqcznej wartoici nominalnej 100 000 zl (slownie: 

sto tysiqcy zlotych) od Uniwersytetu Lcidzkiego; 
2) nabycie udzialow, o kt6rych mowa w pkt 1, nastqpi po cenie nie wyzszej niz ich wart066 

nominalna. 

8 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. I 
§ 3. Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjqcia. 

Przew odniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lo&i, lC 

SERRETARZ MT1" "TA 3CFC.I ~ 0 ~ 1  p~ ,, i . . 

Tomasz KACPRZAK 



Uzasadnienie 

W 2015 roku Uniwersytet L6dzki i Uniwersytet Medyczny w Eodzi zglosily zamiar 
zbycia udzid6w tbdzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z 0.0. 

Dysponujqcy 50 udzialami Uniwersytet Medyczny i 100 udzialami Uniwersytet Ebdzki 
posiadajq, pr6cz udzialbw, prawo do powolywania, zgodnie z umowq spblki, po jednym 
czlonku Rady Nadzorczej . 

Ze wzgledu na daleko idqce uprawnienia tych podmiotbw, z punktu widzenia 
bezpieczenstwa informacji handlowej Spblki, wskazane jest, aby uprawnienia z udzial6w (w 
tym nie wylqczone w umowie sp6lki prawo indywidualnej kontroli wsp6lnika - art. 212 
K.s.h.) nie wychodzily poza grono dotychczasowych wsp6lnik6w. zaden z pozostalych 
wsp6lnik6w nie jest przy tyrn zainteresowany ich nabyciem. 

Ponadto, do czasu znalezienia przez uczelnie kupca udzialbw, organy Sp6lki w dukej 
mierze pozbawione bqdq decyzyjnodci ze wzglqdu na odmowe przyjmowania dodatkowych 
zobowitpui i motliwoS6 blokowania przez przedstawicieli uniwersytet6w glosowah, w 
kt6rych wymagana jest jednomyilnoSC, poprzez glosy wstrzymujqce siq bqdi przeciwne. 
Wywolany tym impas mo8e negatywnie wplynqC na dzialalnoS6 bqdqcej w trudnej fazie 
inwestycyjnej Spblki, w konsekwencji wprowadzajqc zbqdne ryzyka w stosunku do 
nagromadzonego przez niq, znacznego majqtku. 

Nabycie udziai6w pozwoli Miastu E6di na sprawniejszq kontrolq nad dzialalnoiciq 
Spblki, scentralizowanie rozproszonych kompetencji, rewizjq skladu organbw i w efekcie 
sprawniejsze zarzqdzanie w przyszlodci. 

Wyraienie zgody na nabycie udzial6w pozwoli sfinalizowa6 negocjacje (ostatecma 
cena nie jest jeszcze ustalona). W przypadku nabycia, udzial Miasta Eodzi w Spblce oraz 
wartog6 posiadanych przez nie udzialbw wwoinie o wartoici wskazane w uchwale. 

~rodki  na nabycie udzial6w zostanq zabezpieczone w tegorocznym budkecie Miasta 
Eodzi odrebnq uchwdq. 
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