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– Węgiel koksowy, koks i energetyka to filary, na których chcemy opierać naszą działalność.
Różnicujemy rynki zbytu i produkty. Prowadzimy działalność górniczą i przetwórczą.
Rozwijamy część energetyczną naszej grupy. Chcemy wykorzystywać nasze zasoby gazu
koksowniczego, metan oraz węgiel gorszej jakości do produkcji energii. Dzięki temu, że
mamy własne paliwo, możemy taniej produkować energię – mówił na konferencji prasowej
Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA.

Mimo spowolnienia gospodarczego wyniki JSW SA w tym roku powinny być lepsze
niż rok temu. Do JSW SA należą już trzy
koksownie. Jako ostatnia do grupy JSW SA
dołączyła wałbrzyska koksownia Victoria,
którą spółka z jastrzębia kupiła od Skarbu Państwa za 413,9 mln złotych. JSW SA
inwestuje także w energetykę. Nie będzie
inwestować w hutnictwo.

– Nie ma w Polsce hut na sprzedaż. Po
zakupie od Skarbu Państwa  proc. akcji WZK Victoria zakończyliśmy budowę
grupy węglowo-koksowej. Zabieramy się za
porządkowanie struktur – powiedział prezes Jarosław Zagórowski. Zakup koksowni
Victoria pozwoli Grupie JSW SA wejść na
rynek koksu odlewniczego. – Wałbrzyska
koksownia ma mocną pozycję na rynku

niemieckim. Dostarcza koks do produkcji
dla przemysłu samochodowego. To chłonny i stabilny rynek. Uważam, że ten zakup
wzmocni pozycję JSW SA – stwierdził prezes Zagórowski.
Spółka stawia także na energetykę.
JSW nabyła Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Jastrzębie. – Ta spółka, razem ze
Spółką Energetyczną Jastrzębie, ma przed
sobą dobre perspektywy. Zakup PEC-u zabezpiecza efektywność naszych projektów
energetycznych, w tym m.in. budowę bloku
fluidalnego w EC Zofiówka. Do  roku
JSW zamierza przeznaczyć na projekty energetyczne ponad  mld zł. Po zakończeniu
tych projektów Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie dysponować
mocami wytwórczymi ok.  MWe.
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Trzy filary JSW SA

Prezes Jarosław Zagórowski: Po zakupie od Skarbu Państwa 85 proc. akcji WZK Victoria zakończyliśmy
budowę grupy węglowo-koksowej

JSW SA kupiła  proc. akcji WZK Victoria

5 października doszło do podpisania umowy sprzedaży 85 proc. akcji WZK Victoria Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA przez Skarb
Państwa. Transakcja ta finalizuje wieloletni
proces tworzenia grupy węglowo-koksowej
na bazie JSW, w skład której weszły m.in.
trzy koksownie. Jest to zgodne z pierwotną koncepcją, która doczekała się realizacji
niemal dekadę później.

Oficjalny zapis o tym, że ma zostać
utworzona „grupa węglowo-koksowa
z Jastrzębską Spółką Węglową jako spółką dominującą z uwagi na skalę działania
oraz strategiczną pozycję w sektorze węgla
koksowego i koksu” znalazł się już w „Strategii prywatyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego” z  roku, a następnie
w „Strategii działalności górnictwa węgla
kamiennego w Polsce w latach -”,
przyjętej przez Radę Ministrów  lipca
 r. Konsolidacja miała być realizowana
poprzez wniesienie w formie aportu przez
Skarb Państwa do JSW większościowego
pakietu akcji Kombinatu Koksochemicznego Zabrze i Wałbrzyskich Zakładów
Koksowniczych Victoria SA a także około
, proc. pozostających w rękach Skarbu
Państwa udziałów Koksowni Przyjaźń. Im
bliżej jednak było realizacji strategii, tym
więcej pojawiało się odmiennych koncepcji.
Ostatecznie na wniosek ministra Skarbu
Państwa minister gospodarki w lipcu 
roku przyjęto korektę strategii, zgodnie
z którą WZK Victoria została przeznaczona
do indywidualnej prywatyzacji.
Zamiar wniesienia aportem większościowego pakietu akcji Kombinatu Koksochemicznego Zabrze do JSW został

podtrzymany. Doszło do tego  czerwca
tego roku, a więc tuż przed debiutem JSW na
giełdzie, gdyż taki był warunek dokończenia
transakcji wniesienia przez MSP  proc.
akcji KK Zabrze na podwyższenie kapitału
zakładowego JSW.
W kwietniu tego roku JSW SA zakupiła
też od Skarbu Państwa około , proc. udziałów w Koksowni Przyjaźń, w związku z czym
należy do niej obecnie , proc. udziałów
koksowni. Zakup  procent akcji WZK Victoria jest więc ostatnią z wielkich akwizycji
przewidzianych w obecnej strategii spółki.
Koksownie, które weszły w skład grupy
kapitałowej JSW, są silnie zintegrowane poprzez system powiązań handlowych i kooperacyjnych. Brak efektywnych ekonomicznie
możliwości pozyskania węgla koksowego
typu  z innych źródeł niż Jastrzębska
Spółka Węglowa powoduje, że jest ona dla
koksowni praktycznie niezastąpionym dostawcą tego surowca.
Konsolidacja producenta węgla z producentami koksu i eksporterem koksu (Polski
Koks) przyczyniła się do powstania silnej
grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji
na rynkach międzynarodowych. Koncern
skupia znaczną część europejskiej produkcji
węgla koksowego i koksu metalurgicznego.
Grupa dysponuje niezwykle ciekawą ofertą handlową, ma bowiem w swojej palecie
wszelkiego rodzaju wyroby koksownicze
– poczynając od koksu wielkopiecowego
poprzez koks odlewniczy i opałowy po koks
specjalnego przeznaczenia: dla zakładów
chemicznych, cukrowni czy cementowni. Właśnie taka idea przyświecała twórcom koncepcji stworzenia polskiej grupy
węglowo-koksowej.

ARCHIWUM WZK VICTORIA

Grupa węglowo-koksowa już jest

Victoria jest przedsiębiorstwem branży węglowo-koksowej, przemysłu tradycyjnego dla regionu,
dzięki któremu powstało i rozwinęło się miasto, uzyskując znaczenie w skali nie tylko regionu, ale
i Europy. Obecnie Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria SA to światowy lider w produkcji koksu
odlewniczego specjalnego o granulacji +100 mm

