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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie wyodr´bnienia akcji w spó∏kach stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, przeznaczonych na za-
spokojenie roszczeƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielonych przez Skarb Paƒstwa.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 maja
1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U.
Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958 oraz z 2001 r.
Nr 16, poz. 167 i Nr 81, poz. 876) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. Wyodr´bnia si´ akcje nast´pujàcych spó∏ek
do zasobu majàtkowego Skarbu Paƒstwa przeznaczo-
nego na zaspokojenie roszczeƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwa-
rancji udzielonych przez Skarb Paƒstwa:

1) Centrozap S.A. z siedzibà w Katowicach — 8 600 ak-
cji zwyk∏ych na okaziciela o wartoÊci nominalnej
5 z∏ ka˝da. ¸àczna wartoÊç rynkowa akcji zosta∏a
ustalona na podstawie Êredniego kursu gie∏dowe-
go z ostatnich 45 notowaƒ i wynosi 47 128 z∏,

2) Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibà w Warsza-
wie — 1 280 akcji zwyk∏ych na okaziciela, o war-
toÊci nominalnej 1 z∏ ka˝da. ¸àczna wartoÊç rynko-
wa akcji zosta∏a ustalona na podstawie Êredniego
kursu gie∏dowego z ostatnich 45 notowaƒ i wynosi
89 357 z∏,

3) Fabryka Maszyn „BUMAR-KOSZALIN” S.A. w Ko-
szalinie — 4 110 000 akcji zwyk∏ych imiennych, se-
ria A, numery od 00000001 do 004110000 i o war-
toÊci nominalnej 1 z∏ ka˝da. ¸àczna wartoÊç akcji
zosta∏a ustalona na podstawie wartoÊci ksi´gowej
wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2000 r. i wynosi
5 366 339,14 z∏,

4) Przedsi´biorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego
CEFARM-WARSZAWA S.A. z siedzibà w Warszawie
— 1 175 000 akcji zwyk∏ych na okaziciela, seria A,

numery od 0000000001 do 0001175000 i o wartoÊci
nominalnej 10 z∏ ka˝da. ¸àczna wartoÊç akcji zosta-
∏a ustalona na podstawie wartoÊci ksi´gowej we-
d∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2000 r. i wynosi
16 027 000 z∏.

2. ¸àczna wartoÊç akcji, o których mowa w ust. 1,
wynosi 21 529 824,14 z∏.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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