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Pomocna dłoń – czy przekręt w majestacie prawa
przy aprobacie Rządu ???

Prosimy o natychmiastową interwencję Pani
Premier i CBA
Znaleźliśmy w dniu 23 stycznia 2015 r w Internecie radosną informację
Prezesa Węglokoksu SA o cudownym rozwiązaniu problemów Kompani
Węglowej.

Euforia !?
Znalazł się dobroczyńca, cudotwórca, uzdrowiciel wrażliwy na losy
górników i ich rodzin.
Zachwyt ustąpił kiedy zapoznaliśmy się z podstawowymi dokumentami
Firmy „Węglokoks SA”. Zachwyt przerodził się w przerażenie.
A oto fakty:
1. W dniu 9 stycznia 2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Węglokoksu SA na którym podjęto uchwałę nr 1
właściciela Węglokoksu SA tj. Skarbu Państwa wyrażającą zgodę na
zawarcie aktu założycielskiego nowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Repertorium A numer 98/2015.
2. W dniu 16 stycznia 2015 r, został sporządzony akt notarialny
Repertorium A numer 224/2015 – AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ

ODPOWIDZIALNOŚCIĄ (na podstawie w/w uchwały),

której nazwa brzmi WĘGLOKOKS Rybnicki Okręg Wydobywczy
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach o
kapitale zakładowym spółki 50 000,00 zł -pięćdziesiąt tysięcy złotych
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3. W dniu 23 stycznia Prezes Węglokoksu SA Pan Jerzy Podsiadło wszem
i wobec ogłasza, że kopalnie: Chwałowice, Jankowice, Marcel
i Rydułtowy-Anna kupi-przejmie za kwotę 830 milionów zł (za
obligacje 500 ml i przedpłatę na eksport węgla – 380 mln.) „wg
transakcji rynkowej”.
Powyższe działania łamią porozumienia z 17 stycznia 2015 stronu
rządowej ze związkami zawodowymi ( zał. Nr 3 )

4. Jastrzębska Spółka Węglowa zakupiła w lipcu ub. roku
Kamiennego

„Knurów-Szczygłowice”

od

Kompanii

Kopalnię Węgla
Węglowej SA.

za 1 493 mln zł.
5. Czy zakup przez Węglokoks S.A. czterech solidnych kopalń rybnickich za

dla spółki o kapitale zakładowym 50
tysięcy zł to pomoc czy przekręt ???.
niecały miliard zł

Wartość rynkowa w/w czterech kopalń to co najmniej 6 mld zł.

6. Czy jest jedyny taki przypadek ?

Zarząd Główny Stowarzyszenia
„Nasz Wspólny Śląski Dom”

Rybnik, dnia 30 stycznia 2015 r.
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Materiał z internetu!!

http://www.nettg.pl/news/126764/weglokoks-przejmowanekopalnie-moga-byc-rentowne-do-konca-roku
Węglokoks:
przejmowane kopalnie mogą być rentowne
do końca roku.
Kategorie: Górnictwo Węgiel kamienny
Typ: Kraj
Tagi: górnictwo kompania węglowa węglokoks

Utworzone: piątek, 23 stycznia 2015 Źródło: PAP

fot. Jarosław Galusek

- Myślę,

że w lutym możemy przejąć sześć kopalń (cztery rybnickie oraz Bobrek i Piekary).
Zakładamy, że wszystkie one mogą do końca roku wyjść na wynik zero plus, przy założeniu,
że ceny węgla mocniej nie spadną - powiedział prezes Węglokoksu Jerzy Podsiadło
Węglokoks liczy, że w lutym będzie mógł przejąć łącznie sześć kopalń Kompanii Węglowej.
Zakłada, że dzięki zmianom w ich organizacji wszystkie one będą rentowne do końca roku,
jeśli na rynku węgla nie będzie dalszego spadku cen - poinformował Jerzy Podsiadło, prezes
Węglokoksu.
Plan naprawczy dla Kompanii Węglowej zakłada, że do nowej spółki celowej utworzonej przez Węglokoks,
tzw. "Nowej Kompanii Węglowej" powinny zostać wniesione jej perspektywiczne i rentowne kopalnie.
W pierwszej kolejności mają to być cztery kopalnie, tzw. rybnickie.
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- Jesteśmy w trakcie tworzenia spółki celowej. Ogłosiliśmy konkurs na czterech członków zarządu. Myślę, że do
początku lutego rozstrzygniemy go i wtedy formalnie złożymy wniosek o rejestrację spółki do sądu. Ta spółka
wykupi na początek od Kompanii Węglowej cztery kopalnie: Chwałowice, Jankowice, Marcel i RydułtowyAnna. Chcemy jak najszybciej podpisać umowę przedwstępną, pewnie jeszcze w styczniu, tak aby w lutym
dokonać przedpłaty gotówkowej - powiedział prezes Węglokoksu.
- Transakcja będzie uzupełniona o kompensatę długów. Nasz udział w programie obligacyjnym Kompanii
Węglowej to 500 mln zł, do tego przedpłaty na eksport wyniosły 330 mln zł, co daje łącznie 830 mln zł. To
wyczerpuje temat środków na tę transakcję - dodał.
Poinformował, że Węglokoks przeprowadził już due diligence rybnickich kopalń.
- Mamy wyceny, biznesplan, przeprowadzono test prywatnego inwestora. Jest wszystko, by można było przejąć
te kopalnie na warunkach rynkowych - powiedział.
Celem będzie jak najszybsza poprawa efektywności w przejmowanych zakładach.
- Mamy szczegółowy plan, jak zmniejszyć koszty produkcji i zrobić z tych kopalń efektywną jednostkę. Istnieje
na pewno potrzeba zmiany organizacji pracy i samej firmy - powiedział Podsiadło.
- Przez rok będzie obowiązywał dotychczasowy układ zbiorowy, ale gdy przejmiemy kopalnie, to w pierwszej
kolejności przystąpimy do rozmów ze związkami o wprowadzeniu zmian. Jestem optymistą i liczę, że wszyscy
rozumieją, że bez restrukturyzacji ta firma nie może być na dłuższą metę efektywna - dodał.
Jednym z elementów planu jest wprowadzenie sześciodniowego tygodnia pracy dla lepszego wykorzystania
maszyn i urządzeń.
- Konieczna jest lepsza organizacja pracy, zmiana systemu płac, choć nie chodzi tu wcale o obniżenie
wynagrodzeń. Kopalnie muszą być połączone w jeden organizm - powiedział prezes.
- Jeśli pakiet zmian, który mamy opracowany, zostałby wprowadzony w tym roku, to istnieje duża szansa, że
jeszcze w tym roku te cztery kopalnie będą rentowne. Wszystko zależy od tego, kiedy dojdzie do przejęcia, czy
dogadamy się ze związkami i od tego, czy ceny nie pójdą jeszcze w dół - powiedział.
Plan naprawczy Kompanii Węglowej przewiduje, że w drugim etapie nowi inwestorzy, prawdopodobnie spółki
energetyczne, wykupią sześć kolejnych kopalń od KW i włożą je do spółki celowej Węglokoksu.
- Powstanie Nowa Kompania Węglowa, w której Węglokoks i spółki energetyczne będą mieć po ok. 50 proc.
udziałów - powiedział Podsiadło.

Paweł Helis, - Prezes; tel. 515 192 278; Rudolf Kołodziejczyk, - Sekretarz; tel. 602 393 299

KRS: 0000422603; REGON 242982168, Bank PKO BP 15102024720000670204143624

Węglokoks planuje też przejąć co najmniej dwie inne kopalnie Kompanii.
Jego spółka zależna, Węglokoks Kraj, ma kupić kopalnię Bobrek, bez ruchu Centrum, bezpośrednio od
Kompanii Węglowej.
- Chcemy przeprowadzić transakcję jak najszybciej, jak tylko kopalnia Bobrek-Centrum zostanie rozdzielona powiedział Podsiadło.
Węglokoks chce też kupić kopalnię Piekary od Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Plan naprawczy dla KW przewiduje, że do SRK trafić mają obok Piekar kopalnie Brzeszcze, Ruch Makoszowy
z kopalni Sośnica-Makoszowy i Ruch Centrum z kopalni Bobrek-Centrum. Wszystkie one mają przejść proces
restrukturyzacji i w przyszłości mogą pozyskać inwestora.
- Jesteśmy zainteresowani kopalnią Piekary, bo na jej terenie działa zakład wzbogacania węgla, będący częścią
Węglokoksu Kraj. W kopalni Piekary nie potrzeba dużej restrukturyzacji, chodzi tylko o to, by część
pracowników mogła skorzystać z odpraw i przejść na wcześniejsze emerytury - wyjaśnił prezes Podsiadło.
- Kopalnie Bobrek i Piekary możemy przejąć szybko, w perspektywie miesiąca. Zakup sfinansujemy z własnych
środków, choć nie wykluczam, że sięgniemy po finansowanie zewnętrzne, rozmawiamy z bankami na temat
kredytów - dodał.
Podsiadło powiedział, że te dwie kopalnie też mogą szybko odzyskać rentowność.
- Myślę, że w lutym możemy przejąć sześć kopalń (cztery rybnickie oraz Bobrek i Piekary). Zakładamy, że
wszystkie one mogą do końca roku wyjść na wynik zero plus, przy założeniu, że ceny węgla mocniej nie spadną
- powiedział.
Węglokoks nie wyklucza w późniejszym terminie złożenia oferty zakupu Ruchu Makoszowy.
- Podpisaliśmy list intencyjny, że jeśli kopalnia Makoszowy zostanie zrestrukturyzowana w SRK, to przyjrzymy
się jej i złożymy ofertę zakupu, ale to kwestia przyszłości. Ta kopalnia wymaga głębszej restrukturyzacji, a my
jej jeszcze dobrze nie znamy. Na pewnym etapie interesowała nas też kopalnia Brzeszcze, ale przejęcie tylu
kopalń przerastałoby nasze możliwości - powiedział prezes.
Prezes Węglokoksu przekonuje, że przejęcie kopalń Kompanii Węglowej wpisuje się w strategię spółki. W 2011
roku Węglokoks miał przejąć Katowicki Holding Węglowy, ale ostatecznie do transakcji nie doszło z powodu
sprzeciwu związków zawodowych.
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- Jesteśmy na rynku węgla ponad 60 lat, znamy go dokładnie. Już dawno uważaliśmy, że działalność handlowa,
bez umocowania w produkcji, jest ryzykowna i dlatego w 2010 roku przyjęliśmy strategię, w której założyliśmy,
że jednym z głównych naszych celów będzie wejście w bezpośrednie wydobycie węgla - powiedział Jerzy
Podsiadło.

https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/komunikaty-prasowe/artykul-dlainwestorow/id/jsw-sa-sfinalizowala-zakup-kopalni-knurow-szczyglowice/

„Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała 31 lipca ostateczną umowę przejęcia
Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” od Kompanii Węglowej SA.
…..
Cena transakcji wyniosła 1,49 mld zł. Została uznana przez analityków międzynarodowej
grupy bankowej Citigroup za godziwą dla JSW z finansowego punktu widzenia. By
sfinansować transakcję JSW będzie emitować denominowane w złotych i dolarach
obligacje, które będą obejmowane przez konsorcjum banków, w ramach ustalonego
programu emisji.”
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