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A K T U A L N O Ś C I

Kompania Węglowa

Podpisanie ostatecznej umowy
sprzedaży kopalń Bobrek i Piekary
Podpisanie umowy jest kolejnym etapem
realizacji rządowego programu naprawczego
dla górnictwa, w tym porozumień zawartych
17 stycznia pomiędzy stroną rządową a organizacjami związkowymi. Przejęcie kopalń
Bobrek i Piekary przez Węglokoks poprzedziło spełnienie wszystkich warunków formalno-prawnych określonych w umowie
przedwstępnej zawartej w kwietniu br., w tym
uzyskanie zgód UOKiK-u oraz organów korporacyjnych obu podmiotów (rad nadzorczych
oraz walnych zgromadzeń).
Jednocześnie 8 maja br. zarządy Kompanii
Węglowej oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisały umowę nieodpłatnego zbycia
do SRK kopalni Centrum.
– Zakończyliśmy tym samym proces
przekazywania kopalń do SRK oraz sprzedaży
kopalń do Węglokoksu Kraj. Teraz będziemy mogli jeszcze bardziej skoncentrować się
na budowie tzw. Nowej Kompanii Węglowej,
która powstanie na bazie 11 kopalń funkcjonujących obecnie w KW.
Naszym celem jest poprawa efektywności
kopalń, optymalizacja kosztów oraz wdrożenie
działań poprawiających rentowność spółki.
Zmiany nastąpią także w modelu zarządzania
grupą – wprowadzone zostaną nowe procesy
planowania sprzedaży, produkcji oraz inwestycji – powiedział Krzysztof Sędzikowski, prezes
Kompanii Węglowej, i dodał, że przez cały
czas trwają rozmowy z inwestorami zainteresowanymi objęciem udziałów w nowej spółce.
– Otwieramy nowy rozdział w historii Grupy Kapitałowej Węglokoks. Decyzja
o nabyciu kopalń wynika wprost ze strategii

rozwoju Węglokoksu na lata 2010–2015.
Jednym z jej istotnych elementów było zaangażowanie się w segment wydobycia węgla.
Przejmujemy kopalnie w bardzo trudnym dla
branży węglowej okresie – głębokiego kryzysu i niskich cen surowca na rynkach światowych. Przed nami trudne zadanie. Obie kopalnie wymagają głębokiej restrukturyzacji

i modernizacji. Dodatkowo proces naprawczy
może utrudniać fakt, że zakup tych kopalń
następuje wiosną, gdy popyt na węgiel jest
bardzo mały. Mając jednak ponad 60-letnie
doświadczenie na rynku węgla, chcemy wykorzystać całą naszą wiedzę i zaangażowanie, aby proces optymalizacji działalności obu
kopalń został zakończony sukcesem, a ich

pozycja konkurencyjna w ramach Węglokoksu
Kraj wzmocniła się i dała efekty w postaci
dodatnich wyników finansowych. To byłby
kolejny ważny krok w procesie restrukturyzacji całej branży i wzmocnienia potencjału
przemysłowego Śląska – podsumował Jerzy
Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks SA.
MAT. PRAS. KW SA
JAN CZYPIONKA/KW SA

Zarządy Kompanii Węglowej oraz Węglokoksu
Kraj, spółki zależnej Węglokoks SA, podpisały
8 maja br. ostateczną umowę sprzedaży tzw.
zorganizowanych części przedsiębiorstwa,
wśród których znalazły się kopalnia Bobrek
(wydzielona część kopalni Bobrek-Centrum)
oraz kopalnia Piekary.

Zarządy Kompanii Węglowej oraz Węglokoksu Kraj, spółki zależnej Węglokoks SA, podpisały 8 maja br. ostateczną umowę sprzedaży tzw. zorganizowanych części
przedsiębiorstwa, wśród których znalazły się kopalnia Bobrek (wydzielona część kopalni Bobrek-Centrum) oraz kopalnia Piekary

JSW SA chroni płynność i redukuje zapasy

Mniejsze koszty, wyższe wydobycie
Spółka w I kwartale bieżącego roku straciła
196,7 mln zł. Dzięki wdrożeniu programu poprawy płynności zachowała bezpieczny poziom
gotówki, mimo dalszego spadku cen węgla
koksowego na świecie i trwającego ponad dwa
tygodnie strajku. Od stycznia do marca JSW
zredukowała zapasy węgla o ponad 20 proc.

Produkcja węgla w JSW za I kwartał 2015
roku wyniosła ponad 3,6 mln ton. Z powodu strajku była ona o jedną szóstą niższa niż
kwartał wcześniej. Jednak dzięki intensyfikacji
prac wydobywczych już w marcu Spółka wróciła do najwyższych historycznie poziomów
wydobycia miesięcznego (ponad 1,5 mln ton)
i dziennego (69 tys. ton).
JSW mimo niskich cen węgla koksowego
udało się w I kwartale br. utrzymać poziom

sprzedaży zbliżony do IV kwartału 2014
roku. W trzech pierwszych miesiącach tego
roku sprzedaż była tylko o 7 proc. niższa niż
kwartał wcześniej. Łączna sprzedaż węgla
do odbiorców zewnętrznych przekroczyła 2,6
mln ton. W efekcie o ponad 20 proc. zredukowano zapasy węgla, do poziomu 994,6 tys. ton
na koniec marca br., z 1259,1 tys. ton na koniec
grudnia 2014 roku.
Zgodnie z założeniami programu poprawy płynności dalej obniżano w I kwartale br. nakłady na inwestycje w całej Grupie
Kapitałowej. Były one o 56 proc. niższe niż
kwartał wcześniej, zamykając się kwotą 230
mln złotych.
– Straty będące wynikiem akcji strajkowej i niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne spowodowały, że wdrażamy bardziej

pogłębiony program restrukturyzacji. Nacisk
położyliśmy na istotne ograniczenie kosztów
działalności, aby przywrócić rentowność Grupy. Porozumienie ze związkami zawodowymi
umożliwiło również oszczędności w sferze
pracowniczej. Koncentrujemy się na wydobyciu węgla typu hard, na którym zarabiamy
najwięcej i na który jest stałe zapotrzebowanie
w kraju i za granicą. Do tego celu dostosowaliśmy politykę inwestycyjną JSW – mówi
Edward Szlęk, prezes zarządu JSW.
Pomimo wyjątkowości pierwszego kwartału, z uwagi na strajk skutkujący długotrwałą
przerwą w produkcji i stratami oraz na wypłatę części 14. pensji, stan środków pieniężnych
i lokat krótkoterminowych JSW na koniec
marca wyniósł prawie 570 mln złotych. Ubytek
gotówki był więc zdecydowanie mniejszy niż

w poprzednim kwartale, a dalsze redukcje
kosztów mają skutecznie wspierać płynność
Grupy Kapitałowej.
Spółka rozważa pozyskanie partnerów
zewnętrznych, którzy mogliby współfinansować przedsięwzięcia charakteryzujące się
wysoką stopą zwrotu: w kopalniach Budryk,
Knurów-Szczygłowice oraz budowę szybu
Bzie-Dębina.
Zarząd JSW zamierza znów zachęcać
pracowników, którzy nabyli już uprawnienia
emerytalne, do przechodzenia na emerytury.
Wraz ze wstrzymaniem przyjęć na wszystkie stanowiska niezwiązane bezpośrednio
z produkcją węgla ma to przynieść kolejne
oszczędności. Spółka radykalnie ogranicza
wszystkie wydatki niezwiązane z podstawową
działalnością. 
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