UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Objęcie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, akcjonariusza spółki Toruńska
Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu akcji
w podwyższonym kapitale ww. Spółki.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) do zadań zarządu województwa
należy w szczególności gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw
z akcji i udziałów posiadanych przez województwo.
W pojęciu gospodarowania mieniem województwa – pod którym to, stosownie do brzmienia
przepisu art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, należy rozumieć własność i inne
prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne – mieści
się przeprowadzanie czynności cywilnoprawnych polegających na obejmowaniu akcji spółki
akcyjnej, której województwo jest już akcjonariuszem, jakie opłacane są środkami
pieniężnymi stanowiącymi przedmiot jego własności.
Z kolei według przepisu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) objęcie nowych akcji może nastąpić
w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata. Przy czym
przyjęcie oferty powinno nastąpić – pod rygorem nieważności – na piśmie.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Województwo Kujawsko-Pomorskie jest większościowym akcjonariuszem spółki
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, której dotychczasowy
kapitał zakładowy wynosi 18.810.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset
dziesięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1.881 (słownie: jeden tysiąc osiemset
osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych 00/100) każda.
Drugi co do wielkości akcjonariusz Spółki tj. Gmina Miasta Toruń zaplanował wniesienie do
niej wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności części nieruchomości gruntowej
(niezabudowanej) o powierzchni wynoszącej 18.8242 ha, położonych w Toruniu przy
ul. Gen. Władysława Andersa 93, z przeznaczeniem na rozszerzenie obszaru Toruńskiego
Parku Technologicznego i utworzenie nowych terenów inwestycyjnych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą. W związku z tym, iż niezbędny jest również wkład własny do
projektu pn. „Rozszerzenie obszaru Toruńskiego Parku Technologicznego”, Województwo
Kujawsko-Pomorskie postanowiło wnieść do Spółki wkład pieniężny w wysokości
3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
W zamian za wniesiony do Spółki wkład pieniężny Województwo Kujawsko-Pomorskie
obejmie 300 nowych akcji imiennych serii „13”, o wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych 00/100) każda, po cenie emisyjnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych 00/100) każda, na podstawie umowy objęcia akcji w drodze subskrypcji
prywatnej, której projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zabezpieczone zostały środki
w kwocie 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) w ramach zadania
pn. „Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A” (W/N/150/17/Akcje).
Przygotowany przez Spółkę test prywatnego inwestora wskazuje, iż przedmiotowa operacja
kapitałowa polegająca na objęciu ww. akcji jest opłacalna dla inwestora, gdyż osiąga dość
wysoką wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) w wysokości 2,18% oraz wartość obecną netto
(NPV) znacznie wyższą od zera.
5. Ocena skutków regulacji:
Podjęcie niniejszej uchwały skutkuje objęciem przez Województwo KujawskoPomorskie 300 (słownie: trzysta) nowych akcji imiennych serii „13” spółki Toruńska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. o wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych 00/100) każda, po cenie emisyjnej 10.000,00 zł każda oraz wydatkowaniem z budżetu
Województwa kwoty w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100),
tytułem pokrycia ww. akcji.

