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Pierwszy od ponad 20 lat szyb głębiony na Śląsku

W poniedziałek, 10 października 2016 roku
Kopex PBSz oficjalnie zakończył głębienie
Szybu I Bzie dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na głębokości 1164 metrów pod ziemią, na dnie szybu, Józef Pawlinów, zastępca
prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds.
technicznych, i Janusz Olszewski, wiceprezes zarządu Kopex PBSz, odebrali, zgodnie
z tradycją górniczą, meldunek o zakończeniu prac.

– Szyb I Bzie jest gwarancją rozwoju kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nowy szyb pozwoli nam dotrzeć do jednych z największych
złóż węgla koksowego w Europie – powiedział
Józef Pawlinów, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Umowę na drążenie szybu podpisano
w roku 2009, w grudniu 2010 roku rozpoczęto prace. Inwestycja kosztowała JSW
ponad 300 mln złotych, natomiast koszt
głębienia szybu 1 Bzie wyniósł około 250
mln złotych.

– To był pierwszy od ponad 20 lat szyb
głębiony na Śląsku. Cieszymy się, że wspólnie
z Jastrzębską Spółką Węglową udało nam się
tę inwestycję doprowadzić do szczęśliwego
końca – powiedział Janusz Olszewski, wiceprezes Kopex PBSz.
Szyb 1 Bzie pozwoli udostępnić jedne
z największych złóż węgla koksowego typu
35.2 hard w Europie – Bzie-Dębina 2-Zachód
i Bzie-Dębina 1-Zachód. Wielkość zasobów bilansowych występujących w tych złożach szacowana jest na ponad 300 mln ton. Dzięki ich
udostępnieniu i zagospodarowaniu żywotność
kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie będzie
przedłużona co najmniej do 2051 roku. Szyb
1 Bzie jest już połączony z wyrobiskami ruchu
Zofiówka na poziomie 1110. Tym sposobem
ruch Zofiówka zyskał niezbędne połączenie
wentylacyjne, dzięki któremu będzie można
bez zakłóceń prowadzić prace przygotowawcze, a szczególnie eksploatacyjne w partii N
pokładu 505/1, gdzie w 2018 roku ma ruszyć
eksploatacja pierwszej ściany.
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Zakończono budowę szybu w Bziu

Szyb I Bzie jest gwarancją rozwoju kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej

JSW realizuje program restrukturyzacji na lata 2016‒2025

Powoli stabilizuje się sytuacja Spółki
Jastrzębska Spółka Węglowa realizuje kolejne
punkty z programu naprawy firmy, który jest
podstawą porozumienia z obligatariuszami.
Głównym celem jest utrzymanie płynności
finansowej Spółki.

Dotychczasowe działania zarządu akceptują rada nadzorcza Spółki i walne zgromadzenie akcjonariuszy. Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które odbyło
się 13 października, akcjonariusze zgodzili się
na emisję nowych obligacji JSW wartych maksymalnie 300 mln złotych. Obligacje obejmie
Towarzystwo Finansowe Silesia.

K orzystne porozumienie
Pod koniec sierpnia JSW zawarła porozumienie z obligatariuszami, którym Spółka
winna jest ok. 1,3 mld złotych. Nowy harmonogram spłaty obligacji zakłada obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty
w początkowym okresie i wydłużenie okresu

spłaty maksymalnie do 2025 roku. Obligacje
zostały wyemitowane przez JSW w ramach
programu emisji, o którym zdecydowano
30 lipca 2014 roku. Za pieniądze z obligacji
JSW kupiła od Kompanii Węglowej kopalnię Knurów-Szczygłowice. Ponieważ JSW
w krótkim czasie po emisji obligacji nie wywiązała się z zobowiązań wobec obligatariuszy, bardzo realna była groźba, że spółka
górnicza będzie musiała natychmiast wykupić obligacje. Oznaczałoby to upadek firmy,
która przez wiele miesięcy nie mogła uzyskać
trwałej płynności finansowej.

K opalnia K rupiński –
gorący temat
Minister energii Krzysztof Tchórzewski
i wiceminister Grzegorz Tobiszowski wraz
z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej
22 września 2016 roku spotkali się ze stroną społeczną. W trakcie rozmów władze
JSW poinformowały o planach związanych

z przyszłością kopalni Krupiński w Suszcu.
Zgodnie z planem naprawczym zaaprobowanym przez wierzycieli Krupiński do końca pierwszego kwartału 2017 roku ma trafić
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
– Jesteśmy zdeterminowani, by realizować założony plan restrukturyzacji Spółki.
Dzięki temu będzie mogła ona dalej rozwijać
się i zwiększać swoją konkurencyjność na rynku – podkreślił minister energii Krzysztof
Tchórzewski. – Mamy też bardzo dobrą informację dla samorządów Suszca i okolicznych
gmin. Powstał pomysł na zagospodarowanie
terenów po kopalni Krupiński. Za wcześnie
jeszcze na szczegóły, ale jest plan stworzenia
tam nowych miejsc pracy o innym charakterze – zapewnił z kolei wiceminister energii
Grzegorz Tobiszowski.
Zdaniem zarządu JSW decyzja o wyprowadzeniu kopalni Krupiński ze struktur
JSW i przekazania jej Spółce Restrukturyzacji
Kopalń była słuszna. Przeniesienie zakładu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JSW SA.

Zgoda na emisję obligacji

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.
Zarząd JSW SA już wiele miesięcy temu
zapowiadał przeniesienie ruchu Jas-Mos
do SRK. Podobne zapowiedzi były też na temat przyszłości kopalni Krupiński. Spółka
realizuje politykę koncentracji sił i środków
w kopalniach, w których można stosunkowo
szybko uzyskać bardzo dobre wyniki. Poprawa
efektywności i wzrost udziału węgla koksowego w ogólnym wydobyciu jest dla Spółki priorytetem. Dzięki przekazaniu ruchu Jas-Mos
do SRK wzrośnie zaangażowanie w przedsięwzięcia poprawiające wynik finansowy JSW.
Przekazanie Krupińskiego do SRK spowoduje, że część maszyn i urządzeń z tej kopalni
zostanie przeniesiona do kopalń, w których
trwają intensywne prace. Ponieważ w Krupińskim pracuje bardzo dobra załoga, jest
już przygotowywany plan alokacji wszystkich
pracowników.

S tawką jest 440 mln
Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które odbyło się 13 października, akcjonariusze zgodzili się na emisję nowych obligacji JSW wartych maksymalnie
300 mln złotych. Obligacje obejmie Towarzystwo Finansowe Silesia. Żeby doszło do emisji,
musi być spełniony jeszcze jeden warunek
– potrzebna jest opinia o tym, że transakcja
ma charakter rynkowy. Emisja obligacji jest
jednym z elementów planu naprawy Spółki. JSW chce uzyskać stabilizację płynności
finansowej.

Podczas ostatniego walnego zgromadzenia akcjonariusze zatwierdzili także zmiany

w programie obligacji wyemitowanych przed
dwoma laty. Pod koniec sierpnia JSW zawarła porozumienie z obligatariuszami, którym
winna jest ok. 1,3 mld złotych. Nowy harmonogram spłaty obligacji zakłada obniżenie
pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty
maksymalnie do 2025 roku.
Październikowe spotkanie akcjonariuszy
w Jastrzębiu-Zdroju było już trzecim w tym
roku nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem JSW. Na poprzednim, które odbyło
się 28 września, akcjonariusze zdecydowali o przekazaniu kopalni Jas-Mos do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń oraz zgodzili się

na bezprzetargową sprzedaż koksowni Victoria. Dlaczego w tym roku odbyło się tyle
nadzwyczajnych zgromadzeń akcjonariuszy?
Są one niezbędne, ponieważ kluczowe decyzje związane z realizacją programu naprawy
firmy zgodnie ze statutem JSW muszą być
zaakceptowane przez akcjonariuszy.
Dominującą pozycję ma Ministerstwo
Energii. Nabywcami akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria za 350 mln
złotych zostały Agencja Rozwoju Przemysłu
oraz Towarzystwo Finansowe Silesia. Zgodnie
z warunkami transakcji JSW będzie mogła
odkupić te udziały.
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złotych
Z przeprowadzonych analiz wynika,
że dzięki przekazaniu do spółki restrukturyzacyjnej Jas-Mos i Krupińskiego tylko w 2017 roku JSW zaoszczędzi prawie
440 mln złotych. W Spółce nie będzie zwolnień. Do SRK wraz z majątkiem Jas-Mos
i Krupińskiego ma przejść około 2,5 tys. pracowników. Skorzystają oni z tzw. programu
osłonowego. W zależności od stażu pracy
i zawodu chcących skorzystać z programu
są to urlopy górnicze albo jednorazowe
odprawy. Pracownicy przechodzą do SRK
dobrowolnie, a koszty programu pokrywa
Skarb Państwa.
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