
 
 
 

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA NABÍZÍ 
POSTOUPENÍ SVÉ POHLEDÁVKY ZA RUSKOU SPOLEČNOSTÍ 

GEP Vologdaoblkommunenergo 
 

Česká exportní banka, a.s. (dále „ČEB“) tímto oslovuje potenciální zájemce k podávání nabídek na 
postoupení pohledávky za společností GEP Vologdaoblkommunenergo 

(ГЭП "ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО", 
nebo také ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЕ И 
ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО", Вологодская обл., Вологда, Яшина ул, 3, А, ОФИС 2) 
 
 
Informace o dlužníkovi 

 GEP Vologdaoblkommunenergo (dále “Dlužník”) je společnost, zabývající se výrobou a prodejem 
elektrické energie a tepla. Je 100 % vlastněná Vologodskou oblastí, Ruská federace. ČEB poskytla 
Dlužníkovi úvěr na financování výstavby paroplynové elektrárny o elektrickém výkonu 65 MW a 
tepelném výkonu 40 Gcal/h ve městě Krasavino. 

 INN: 3525014344 
 OGRN: 1023500870546 
 Dlužník je v insolvenci a probíhá ohledně něj konkursní řízení (č.j. № А13-14567/2014). 

 
 
Informace o pohledávce 

 Jistina pohledávky ČEB vůči Dlužníkovi je 52.014.550 EUR. 
 Celková výše pohledávky ČEB vůči Dlužníkovi, která je řádně přihlášena do konkursního řízení na 

Dlužníka, činí 3,34 mld. RUB. 
 
 
Informace o zajištění 

 Pohledávka ČEB vůči Dlužníkovi je zajištěna zástavním právem k movitým věcem (technologie 
paroplynové elektrárny Krasavino) a nemovitostem (objekt elektrárny a související nemovitosti – 
budovy a pozemky). 

 
Další informace 

 ČEB nabízí k postoupení pohledávku včetně veškerého příslušenství a všech s pohledávkou 
souvisejících zajišťovacích instrumentů. 

 Informace o aktuálním stavu konkursního řízení, probíhajících soudních řízení, ostatních věřitelích 
Dlužníka a všech závazcích Dlužníka zahrnutých v probíhajícím konkursu lze najít v otevřených 
internetových zdrojích: 

o  Картотека арбитражных дел сервиса «Электронное правосудие» - link: 
https://kad.arbitr.ru/Card/d57e4930-2d2b-4217-9db4-0c43f5dde9d9 

o v ruské obdobě insolvenčního rejstříku - Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве (EFRSB) – link: Карточка юридического лица (fedresurs.ru)); 



 

https://bankrot.fedresurs.ru/OrganizationCard.aspx?ID=A7DC44677D71EA18DB3466CA157
DBA8C 

 Informace o současné ekonomice Dlužníka jsou obsaženy v elektronickém data-roomu, který 
organizuje konkursní správce dlužníka. Ten rovněž může na žádost zájemců zajistit přístup k těmto 
informacím. 

 Zájemcům nebudou kompenzovány žádné náklady vzniklé v souvislosti s jejich účastí v tomto 
tenderu. 

 Zaplacení ceny postoupení, nabídnuté vítězným zájemcem, je do 30 dní od vyrozumění zájemců o 
výsledcích tenderu. 

 Podmínkou pro účast v tenderu je soulad s platnými pravidly bankovní regulace a předpisy 
upravujících boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Platí vyloučení 
zájemců z řad subjektů ovládajících Dlužníka či s ním propojených v ekonomicky spjaté skupině. 

 Podmínkou pro podání nabídky je doložení solventnosti zájemce. 
 ČEB v současné době vymáhá svoji pohledávku za Dlužníkem v rámci insolvenčního a příslušných 

soudních řízení na území Ruské federace. Stav těchto soudních řízení podléhá změnám. 
 ČEB může odmítnout všechny nabídky (nepřijmout žádnou), či zrušit tento tender bez vítěze. 
 Zájemci mohou podávat své nabídky v písemné podobě na adresu ČEB (Vodičkova 34, Praha 1, PSČ 

111 21). Lhůta pro podání nabídek je 30.11.2021 16:00. 
 
 
Kontakty: 
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se této investiční příležitosti, obraťte se, prosím na následující 
kontaktní osobu: 
 
ČEB 
Kontaktní osoba: René Hanyk 
Telefon: +420 737 270 864 
E-mail: rene.hanyk@ceb.cz 
 
Kontaktní osoba: Jaroslav Straka 
Telefon: +420 730 166 233 
E-mail: jaroslav.straka@ceb.cz 
 
 
Konkursní správce dlužníka 
Kontaktní osoba: Vasilij Anatolievič Jekimov 
Telefon: + 7 (921) 181-64-96 
E-mail: va-anticriz@mail.ru 
 
 
Advokátní kancelář Pravavoj Centr Verdikt, Moskva 
Kontaktní osoba: Alexander Šadyjev 
Telefon: +7 (926) 571-66-39 
E-mail: a.shadyev@centerverdict.ru 
 
 
V Praze dne 15. října 2021 


