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Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy JSW SA

Ruch Jas-Mos przechodzi do SRK
Do SRK trafi wydzielona z kopalni zespolonej tzw. zorganizowana część przedsiębiorstwa. Złoże Jas-Mos nadające się do eksploatacji będzie wykorzystane dzięki możliwości
dotarcia do niego od strony ruchu Zofiówka
kopalni Zofiówka-Borynia-Jastrzębie. Wiosną tego roku JSW informowała, że w Jas-Mosie pozostaną 23 partie węgla, z których
do wydobycia nadaje się ok. 12 – to tzw. złoża
resztkowe, które mają być wyeksploatowane
do roku 2021. Przy ich eksploatacji będzie
pracować ponad 1,5 tys. górników z 3 tys.
obecnie pracujących w tym ruchu. Roczne koszty mają być niższe o około 300 mln
złotych.
Zgodnie z planami JSW do SRK ma trafić
także kopalnia Krupiński. Z przeprowadzonych analiz wynika, że dzięki przekazaniu
do spółki restrukturyzacyjnej obu kopalń
JSW tylko w 2017 roku zaoszczędzi prawie
440 mln złotych. Przekazanie zakładów
do SRK nie będzie wiązało się ze zwolnieniami. Do SRK wraz z majątkiem Jas-Mos
i Krupińskiego ma przejść około 2,5 tys.
pracowników. Skorzystają oni z tak zwanego programu osłonowego. W zależności
od stażu pracy i zawodu chcących skorzystać

Przekazanie ruchu Jas-Mos Spółce Restrukturyzacji Kopalń jest jednym z istotnych
punktów programu naprawczego JSW SA.
Nadzwyczajne zgromadzenia są konieczne,
ponieważ najważniejsze decyzje dotyczące programu restrukturyzacji Spółki należą do akcjonariuszy. Uchwała o przeniesieniu ruchu
Jas-Mos do SRK została przyjęta jednomyślnie.
Zarząd JSW SA już wiele miesięcy temu
zapowiadał przeniesienie ruchu Jas-Mos
do SRK. – Musimy skoncentrować siły i środki
w tych kopalniach, w których szybko uzyskamy bardzo dobre wyniki. Poprawa efektywności i wzrost udziału węgla koksowego w ogólnym wydobyciu jest dla Spółki priorytetem.
Dzięki przekazaniu ruchu Jas-Mos do SRK
będziemy mogli zaangażować się w przedsięwzięcia poprawiające wynik finansowy Spółki
– powiedział Tomasz Gawlik, prezes JSW SA.

Spotkanie w JSW ze stroną społeczną
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– Jesteśmy przekonani o słuszności
podjętej decyzji. Kopalnia Krupiński musi
zostać wyprowadzona ze struktur JSW
i przekazana Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Ta kopalnia nie ma przyszłości i żaden

z programu są to urlopy górnicze albo jednorazowe odprawy. Pracownicy przechodzą

do SRK dobrowolnie. Koszty programu pokrywa Skarb Państwa. 
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Kolejny etap realizacji planu naprawy JSW SA

Akcjonariusze zaakceptowali sprzedaż
koksowni Victoria bez przetargu

Krupiński powinien
przejść do SRK
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej spotkał się ze stroną społeczną i poinformował
o planach związanych z przyszłością kopalni
Krupiński w Suszcu. W spotkaniu, które odbyło się 22 września w siedzibie JSW, uczestniczyli minister energii Krzysztof Tchórzewski
i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

W sobotę, 1 października, przed notariuszem w Katowicach zawarta została umowa dotycząca
nieodpłatnego nabycia przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń od Jastrzębskiej Spółki Węglowej ruchu Jas-Mos kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

z przeanalizowanych przez nas wariantów
nie daje szans na trwałe odzyskanie przez nią
rentowności. To bolesne, ale najlepsze rozwiązanie dla całej naszej firmy – podkreśla
Tomasz Gawlik, prezes Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.
Przeniesienie kopalni Krupiński do SRK
było jednym z punktów podpisanego 29 sierpnia 2016 roku porozumienia pomiędzy zarządem JSW a obligatariuszami w sprawie spłaty
obligacji na kwotę ok. 1,3 mld złotych. Uzgodniono obniżenie pierwotnej kwoty spłaty obligacji w początkowym okresie i wydłużenie
okresu spłaty o pięć lat, czyli do 2025 roku.
Łączna suma strat KWK Krupiński w ciągu minionych 10 lat sięga ok. 900 mln złotych.
Zakład wydobywa głównie węgiel energetyczny, na który zapotrzebowanie maleje. JSW
chce skupić się przede wszystkim na produkcji
najwyższej jakości węgla koksowego, osiągającego wyższe ceny. Dodatkowym problemem
jest duże zanieczyszczenie surowca ze złóż
Krupińskiego sięgające w ubiegłym roku
59 proc., a w 2014 roku 63 proc.
Żaden z 2200 pracowników kopalni nie
straci pracy. W Spółce nadal obowiązują
gwarancje zatrudnienia udzielone załodze
po wejściu firmy na giełdę. Pracownicy kopalni, którzy nie zdecydują się dobrowolnie
na skorzystanie z pakietu osłon socjalnych,
a więc urlopów górniczych i jednorazowych
odpraw pieniężnych, zostaną przeniesieni
do pozostałych kopalni Spółki. Przy alokacji
mają być brane pod uwagę miejsce ich zamieszkania oraz to, by nie rozdzielać zgranych
już ze sobą brygad.
JSW SA

W środę, 28 września akcjonariusze JSW zgodzili się na odstąpienie od przetargu i bezprzetargowe zbycie na wynegocjowanych
już w lipcu warunkach akcji Wałbrzyskich
Zakładów Koksowniczych Victoria na rzecz
Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Towarzystwa
Finansowego Silesia. Warta 350 mln złotych
transakcja została uwzględniona w planie
restrukturyzacji JSW. Aby ją sfinalizować, potrzebna była zgoda walnego zgromadzenia.

Zgoda na sprzedaż Victorii nie kończy serii działań zmierzających do poprawy kondycji
finansowej JSW. Kolejne nadzwyczajne zgromadzenie odbędzie się 13 października 2016
roku. Zaplanowano, że akcjonariusze wyrażą
zgodę na emisję obligacji wartych maksymalnie 300 mln złotych. Obligacje ma objąć Towarzystwo Finansowe Silesia, a akcjonariusze
zdecydują także o ich zabezpieczeniach.
Emisja obligacji została zapisana w planie
naprawczym Spółki. Oprócz tego rozważa się
emisję akcji najprawdopodobniej w pierwszej
połowie 2017 roku. Dzięki emisji obligacji i akcji JSW zgromadziłaby dodatkowo około 900
mln złotych.
Rada nadzorcza JSW zatwierdziła
26 sierpnia 2016 roku plan działań optymalizacyjnych na lata 2016–2025, które będą
realizowane przez JSW w celu poprawy wyniku finansowego Grupy Kapitałowej JSW
i osiągnięcia długofalowej rentowności. Wśród
kluczowych działań optymalizacyjnych plan
zakłada sprzedaż wybranych aktywów GK

Kolejne nadzwyczajne
zgromadzenie odbędzie
się 13 października 2016
roku. Zaplanowano,
że akcjonariusze wyrażą
zgodę na emisję obligacji
wartych maksymalnie 300
mln złotych.
JSW (sprzedaż akcji SEJ SA oraz WZK Victoria SA), a także przekazanie ruchu Jas-Mos
oraz KWK Krupiński Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Jas-Mos trafił do SRK 1 października. Krupiński ma zostać przekazany
w pierwszym kwartale 2017 roku. Plan zakłada
także pozyskanie finansowania zewnętrznego na realizację inwestycji w KWK Budryk
oraz KWK Knurów-Szczygłowice. Chodzi
o modernizację zakładów przeróbki w latach
2016–2018. Celem dotychczasowych działań jest zwiększenie wydobycia i produkcji
najlepszego węgla koksowego i jednocześnie
ograniczenie wydobycia węgla energetycznego. Ponadto plan zakłada działania oszczędnościowe zmierzające do obniżenia łącznych
kosztów działalności GK JSW o około 1,6 mld
złotych do roku 2025, w tym w takich obszarach jak optymalizacja zatrudnienia i struktura
organizacyjna.
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Ruch Jas-Mos kopalni Zofiówka-Borynia-Jastrzębie w Spółce Restrukturyzacji Kopalń.
Na nieodpłatne przekazanie tej części kopalni
do SRK zgodzili się akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ich zgoda zapadła 28
września w czasie nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia.

