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Powstanie silny koncern paliwowo-energetyczny. Towarzystwo Finansowe Silesia – spółka,
która około 15 lat temu pomagała finansować upadające huty i ratowała pensje hutników
przed komornikami – będzie teraz pełnić rolę parasola finansowego dla Kompanii Węglowej.
– Rząd zrealizował dziś porozumienie zawarte z górnikami. Wymagało to długiej i ciężkiej pracy,
ponieważ chcieliśmy, by wszystko, co zrobimy, miało solidne podstawy prawne i gwarantowało
dobrą przyszłość dla polskiego górnictwa – powiedział minister skarbu Andrzej Czerwiński

Silesia uratuje Kompanię Węglową
południem rząd informował o spełnieniu zobowiązań wobec górników. Wczesnym popołudniem minister skarbu Andrzej Czerwiński zapowiedział, że powstanie silny koncern
paliwowo-energetyczny, oparty na TF Silesia.
Politycy opozycji oniemieli. Politycy koalicji nie
potrafili wytłumaczyć, o co chodzi, ale popierali
decyzję rządu. Stacje telewizyjne i radiowe prezentowały w serwisach informacyjnych poranną wypowiedź Beaty Szydło o wiarołomstwie
rządu i popołudniową ministra Andrzeja Czerwińskiego o stworzeniu podwalin pod silną
grupę paliwowo-energetyczną.
– Wybraliśmy rozwiązanie najkorzystniejsze dla Kompanii Węglowej. TF Silesia
zostanie dokapitalizowane tak zwanymi resztówkami akcji spółek giełdowych, w których
Skarb Państwa ma udziały. Są one warte około
1,4 mld złotych. Dzięki temu Silesia będzie
mogła brać kredyty i na warunkach rynkowych pożyczać pieniądze Kompanii Węglowej
wtedy, gdy KW będzie miała kłopoty finansowe. Ponieważ KW ma być spółką-córką Silesii,
będzie to operacja zgodna z prawem unijnym
i nie będzie miała charakteru niedozwolonej
pomocy publicznej – mówił Nowemu Górnikowi minister Andrzej Czerwiński.

Niespełna cztery godziny później w Warszawie zebrał się rząd. Posiedzenie dotyczyło
wniosku MSP o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody „na zbycie w trybie innym niż
określony w art. 33 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji poprzez wniesienie
do Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o.
należących do Skarbu Państwa do 100 proc.
akcji Spółki Kompania Węglowa SA, w zamian
za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym tej Spółki”. Wkrótce Kompania
Węglowa będzie spółką-córką Towarzystwa
Finansowego Silesia. Po tej decyzji na Śląsku
przez kilka godzin mało kto wiedział, o co chodzi. Jeszcze rano nie było nadziei dla KW. Przed

K omunikat MSP – pierwszy
krok w tworzeniu N owej
K ompanii W ęglowej
„Decyzja rządu o przejęciu kopalń przez
TF Silesia to pierwszy krok do utworzenia
tzw. Nowej Kompanii Węglowej” – poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa. Zdaniem resortu analizę zaangażowania w projekt
rozpoczęły lub rozpoczną m.in. PGE, Energa i PGNiG. „Rada Ministrów zdecydowała
o wniesieniu do 100 proc. akcji Kompanii

Rząd dla górnictwa
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Nowa Kompania Węglowa w nowej formule
1. Towarzystwo Finansowe Silesia przejmie 100 proc. akcji starej Kompanii Węglowej.
To pierwszy krok.
2. Do grupy TF Silesia i KW przystąpią
inwestorzy zewnętrzni i stworzą Nową Kompanię Węglową. Nie wiadomo, czy zostanie
utrzymana nazwa Polska Grupa Górnicza.
3. Kolejny etap to stworzenie silnego koncernu paliwowo-energetycznego. Minister
skarbu zapewnia, że są już wstępne deklaracje koncernów chętnych do udziału w takim
przedsięwzięciu.
4. Do czasu wypracowania ostatecznej
formuły właścicielskiej nowej firmy górniczej i koncernu paliwowo-energetycznego TF
Silesia zapewnia bezpieczeństwo finansowe
kopalniom.
5. Kompania się restrukturyzuje. Są już
dobre efekty działań zarządu, którym kieruje
Krzysztof Sędzikowski.
l

Konferencja prasowa ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego była zaskoczeniem dla środowiska
górniczego. Po transmisji w TVN24 BiS mało kto wiedział, o co chodzi w planie zaakceptowanym przez rząd
Węglowej do spółki Towarzystwo Finansowe Silesia. To pierwszy krok do bezpiecznego
wprowadzenia do tego podmiotu inwestorów
zewnętrznych i utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Analizę projektu rozpoczęły m.in. Polska Grupa Energetyczna PGE oraz
Energa, które wyraziły zainteresowanie budowaniem na bazie Kompanii Węglowej silnych
koncernów paliwowo-energetycznych. Analizę
projektu rozpocznie także PGNiG Termika,
spółka z grupy kapitałowej PGNiG” – podano
w komunikacie.
Ministerstwo zapewniło, że projekt będzie prowadzony z poszanowaniem biznesowych interesów wszystkich akcjonariuszy

i udziałowców zaangażowanych podmiotów.
Proces zbliżania sektorów energetycznego
i surowcowego musi też zagwarantować stabilne ceny i dostawę energii do odbiorców.
Kompania Węglowa będzie kontynuowała
proces restrukturyzacji.
Rada Ministrów w pierwszej dekadzie
września podjęła decyzję o dokapitalizowaniu
TF Silesia. Wniesiono do niej akcje PGNiG,
PZU i PGE. Ich wartość wynosi ponad 1,4 mld
złotych. TF Silesia nie może bez zgody ministra Skarbu Państwa sprzedać wniesionych
akcji. Mogą one jednak stanowić zabezpieczenie dla kredytów bankowych.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Będzie powtórka ze stycznia?
Czy górnicy będą protestować tak jak w połowie stycznia 2015 roku? Związki zawodowe
zapowiadają, że protesty będą, bo działania rządu nie są zgodne ze styczniowym porozumieniem w sprawie ratowania górnictwa, w tym Kompanii Węglowej. Związkowcy
z KHW SA i JSW SA na razie udzielają kolegom wsparcia moralnego.
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W środę odbyło się specjalne posiedzenie rządu poświęcone Kompanii Węglowej. Zgodnie
z porozumieniem między rządem a związkami zawodowymi ze stycznia 2015 roku do 30
września miała powstać Nowa Kompania Węglowa. W jej finansowanie miała zaangażować
się energetyka. Jednak zarządy spółek energetycznych powiedziały Radzie Ministrów „nie”.
W ciągu minionych dziewięciu miesięcy padały
kolejne pomysły finansowania nowej firmy. Komisja Europejska poinformowała naszych negocjatorów, że ostatni pomysł zaangażowania
pieniędzy TF Silesia i Polskich Inwestycji Rozwojowych może być uznany za niedozwoloną
pomoc publiczną. Wydawało się, że padł nie
tylko projekt pod nazwą Polska Grupa Górnicza
(roboczo nazywany Nowa Kompania Węglowa),
ale upadłość grozi samej Kompanii Węglowej.
Związki zawodowe ogłosiły akcję protestacyjną. Beata Szydło, kandydatka PiS na premiera
po ewentualnym zwycięstwie tej partii w wyborach, ogłosiła w środę rano na Śląsku, że Platforma Obywatelska oszukała górników.

