Vyhlasovateľ

1. g a r a n t o v a n á a. s.,
so sídlom Námestie 1. mája 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 400 434

zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I.
v Odd.: Sa, vložke č.: 893/B

za nižšie uvedených podmienok
vyhlasuje týmto

obchodnú

verejnú

súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy/zmlúv
(skrátene ako “obchodná verejná súťaž“),
ktorej/ktorých:
I.

predmetom
požadovaného
záväzku/záväzkov
zo
strany
navrhovateľa/navrhovateľov, na ktorom/ktorých vyhlasovateľ trvá, je
odplatné zabezpečenie poradenskej činnosti pri predaji všetkých alebo
časti aktív vyhlasovateľa, prípadne pri krokoch vyhlasovateľa smerujúcich
k rovnakým faktickým dôsledkom ako je odpredaj všetkých alebo časti
jeho aktív (skrátene ako “predaj aktív“), predovšetkým však pri predaji:
(i)

72,21 % zaknihovaných a verejne obchodovateľných akcií
spoločnosti JASNÁ Nízke Tatry, a.s., so sídlom 72 Demänovská
Dolina 032 51, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapísaná
oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina
v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L, čo predstavuje 732.046 kusov akcií tejto
spoločnosti o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.000,-Sk a

(ii)

72,95 % zaknihovaných a verejne obchodovateľných akcií
spoločnosti Novácke chemické závody, a.s., so M. R. Štefánika 1,
972 71 Nováky, Slovenská republika, IČO: 31 616 755, zapísaná
oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom
Trenčín v Odd.: Sa, vložke č.: 251/R, čo predstavuje 1.163.607 kusov
akcií tejto spoločnosti o menovitej hodnote jednej akcie vo výške
1.000,-Sk.

Súčasťou tohto záväzku/týchto záväzkov navrhovateľa/navrhovateľov je
výslovné a bezpodmienečné formulovanie konkrétneho postupu, spôsobu
a formy predaja aktív tak, aby bol tento predaj aktív realizovaný
transparentným spôsobom (t.j. výberovým konaním - porovnaním ponúk
záujemcov o nadobudnutie aktív vyhlasovateľa) pre vyhlasovateľa za
finančne najvýhodnejších podmienok;
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II.

zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy/zmlúv, na ktorých
vyhlasovateľ trvá: za kroky smerujúce k odpredaju všetkých alebo časti
aktív spoločnosti treba rozumieť kroky smerujúce k odpredaju všetkých
alebo časti majetkových účastí (akcií a obchodných podielov)
vyhlasovateľa v iných spoločnostiach, pričom krokmi smerujúcimi
k rovnakým faktickým dôsledkom ako je odpredaj všetkých alebo časti
aktív spoločnosti sa rozumejú kroky predstavenstva vyhlasovateľa, ktoré
povedú k odpredaju všetkých alebo časti majetkových účastí (akcií
a obchodných podielov) dcérskych spoločností vyhlasovateľa v iných
spoločnostiach;

III.

navrhovatelia môžu predkladať návrhy na uzatvorenie zmluvy/zmlúv
tak, že:

IV.

(i)

predložia jeden návrh zmluvy, predmetom ktorej bude splnenie
oboch požadovaných záväzkov vyhlasovateľa uvedených v bode I.,
písm. (i) a (ii) tejto obchodnej verejnej súťaže alebo

(ii)

predložia dva návrhy samostatných zmlúv, pričom predmetom
prvej zmluvy bude splnenie požadovaného záväzku vyhlasovateľa
uvedeného v bode I., písm. (i) tejto obchodnej verejnej súťaže
a predmetom druhej zmluvy bude splnenie požadovaného záväzku
vyhlasovateľa uvedeného v bode I., písm. (ii) tejto obchodnej
verejnej súťaže alebo

(iii)

predložia podľa vlastného uváženia jeden návrh zmluvy,
predmetom ktorej bude (1) buď splnenie požadovaného záväzku
vyhlasovateľa uvedeného v bode I., písm. (i) tejto obchodnej
verejnej súťaže alebo (2) splnenie požadovaného záväzku
vyhlasovateľa uvedeného v bode I., písm. (ii) tejto obchodnej
verejnej súťaže;

navrhovateľom môže byť výlučne:
(i)

právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ako i

(ii)

právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá

(iii)

spolu s návrhom zmluvy/zmlúv v stanovenej súťažnej lehote
predloží aj originál aktuálneho výpisu z obchodného alebo iného
obdobného registra nie starší ako tri mesiace (resp. jeho úradne
osvedčenú kópiu), a zároveň ktorej

(iv)

predmetom činnosti v rámci vykonávaného podnikania je
predovšetkým (1) poradenstvo v oblasti obchodu a podnikania
a/alebo (2) organizačné a ekonomické poradenstvo v rozsahu
voľnej živnosti a/alebo (3) činnosť ekonomických a organizačných
poradcov a/alebo (4) daňové poradenstvo a/alebo (5) vedenie
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účtovníctva, alebo iná obdobná a súvisiaca činnosť; pri právnickej
osobe uvedenej pod písm. (ii) bodu III. tejto obchodnej verejnej
súťaže musí predmet činnosti zapísaný do príslušného registra
obsahovo zodpovedať oprávneniu navrhovateľa na vykonávanie
poradenstva v oblasti obchodu a podnikania (resp. oprávneniu na
vykonávanie organizačného a ekonomického poradenstva), pričom
(v)

navrhovateľ musí mať zároveň aj zodpovedajúce skúsenosti,
referencie a kredibilitu tak na domácej, ako i medzinárodnej úrovni.

Vyhlasovateľ stanovil lehotu na podávanie návrhov najneskôr do 12.00 hod. dňa
06.07.2007 – spôsob podávania návrhov určil vyhlasovateľ tak, že návrhy sa povinne
podávajú v písomnej forme výlučne osobne v sídle spoločnosti 1.garantovaná a.s.,
Námestie 1. mája 14, 811 06 Bratislava,; na návrhy podané:
(i)

oneskorene (t.j. do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po
lehote určenej v podmienkach súťaže) a/alebo

(ii)

v rozpore s týmito súťažnými podmienkami (t.j. návrh možno zahrnúť do
súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže od týchto súťažných podmienok sa návrh nemôže odchýliť)

sa neprihliada.
Vyhlasovateľ určil lehotu na oznámenie vybraného návrhu/návrhov najneskôr dňa
18.07. 2007.
Navrhovatelia berú na vedomie a súhlasia s tým, že:
(1) nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži,
(2) predložený návrh/návrhy nemožno odvolať po uplynutí stanovenej lehoty
určenej v týchto podmienkach súťaže pre predkladanie návrhov a
(3) predložený návrh/návrhy nemožno meniť alebo dopĺňať po uplynutí
stanovenej lehoty určenej v týchto podmienkach súťaže pre predkladanie
návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
(1) vybrať návrh/návrhy, ktorý mu najlepšie vyhovuje/ktoré mu najlepšie
vyhovujú – t.j. uzatvoriť zmluvu/zmluvy s predmetom požadovaného
záväzku zo strany navrhovateľa uvedeným v bode I. písm. (i) a/alebo (ii)
tejto obchodnej verejnej súťaže len s jedným úspešným navrhovateľom,
(2) vybrať návrhy, ktoré mu najlepšie vyhovujú - t.j. uzatvoriť dve samostatné
zmluvy s predmetom požadovaného záväzku zo strany navrhovateľov
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uvedeným v bode I. písm. (i) a (ii) tejto obchodnej verejnej súťaže s dvoma
úspešnými navrhovateľmi, teda:
(i)

uzatvoriť samostatnú zmluvu s predmetom požadovaného záväzku
zo strany navrhovateľa uvedeným v bode I. písm. (i) tejto obchodnej
verejnej súťaže s jedným úspešným navrhovateľom a

(ii)

uzatvoriť samostatnú zmluvu s predmetom požadovaného záväzku
zo strany navrhovateľa uvedeným v bode I. písm. (ii) tejto
obchodnej verejnej súťaže s iným [od úspešného navrhovateľa
špecifikovaného v písm. (i) vyššie uvedeného bodu 2. tejto
obchodnej verejnej súťaže odlišným] navrhovateľom,

(3) uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť, ako aj
(4) odmietnuť všetky predložené návrhy.
Táto obchodná verejná súťaž je vyhlásená v súlade s ustanovením § 281 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení; na obchodnú verejnú
súťaž sa nevzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
V prípade, ak bude navrhovateľom právnická osoba so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, vyhlasovateľ určuje v súlade:
(i)

s ustanovením § 9 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom ako rozhodné zmluvné právo slovenské právo a

(ii)

s ustanovením § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom v sporných veciach príslušnosť slovenských
súdov.

V Bratislave, dňa 21.06. 2007.
Za vyhlasovateľa:
Ing. Robert Lauko, predseda predstavenstva
JUDr. Ivan Hanic, člen predstavenstva
Andrej Kollár, člen predstavenstva

