Prezes JSW później, Kompania i Węglokoks bliżej
Nie udało się dzisiaj radzie nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej wybrać nowego prezesa. Z 10 kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych stawiło się ośmiu. A wśród nich prawie pewniak, albo chociaż faworyt w wyścigu – Zygmunt Łukaszczyk, obecny prezes Katowickiego Holdingu Węglowego. Wieczorem jednak okazało się, że następcy Jarosława Zagórowskiego dzisiaj nie poznamy. Ba, nie poznamy go jeszcze przez dwa tygodnie!
„Rada Nadzorcza JSW nie zakończyła w dniu dzisiejszym procedury wyboru nowego prezesa zarządu. Obrady będą kontynuowane 20 kwietnia” – poinformowała rzeczniczka JSW, Katarzyna Jabłońska-Bajer. Czy w myśl starej zasady: im więcej się pisze, tym szanse mniejsze (to cytat, żeby nie było…) może nas czekać zaskoczenie? W końcu jeszcze ok. miesiąc temu niemal murowanym pewniakiem był Edward Szlęk… A wyroki resortu skarbu – jak dobrze wiemy – niezbadane są…
Rozmowy kwalifikacyjne w JSw nie były jednak jedynymi wydarzeniami dzisiaj w górnictwie. W Katowickim Holdingu Węglowym odbywały się wybory do rady nadzorczej członków z ramienia załogi. Startowało dziewięć osób.
Z kolei Kompania Węglowa i Węglokoks Kraj podpisały przedwstępną umowę sprzedaży przez KW na rzecz WKS kopalń Piekary oraz Bobrek (już wydzielony z dawnej Bobrek-Centrum). Oczywiście kwoty transakcji nie ujawniono. Finalizacja transakcji planowana jest do końca miesiąca. To kolejny etap podpisanego w Katowicach styczniowego porozumienia dotyczącego restrukturyzacji KW.
- Negocjacje z inwestorem były bardzo rzeczowe i efektywne. W trakcie rozmów ustaliliśmy alternatywny sposób sprzedaży kopalni Piekary, zakładający, że kopalnia nie zostanie wniesiona do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, lecz bezpośrednio sprzedana Węglokoksowi Kraj. Transakcja doskonale wpisuje się w program restrukturyzacji Kompanii Węglowej, jak i w strategię inwestora – powiedział Krzysztof Sędzikowski, prezes Kompanii Węglowej.
- Zakup kopalń wieńczy realizację elementu strategii rozwoju Grupy Węglokoks, która zakładała m.in. bezpośrednie zaangażowanie w sektor wydobywczy, co stanowi naturalny proces rozwoju każdej firmy handlowej. Uważam, że węgiel w Polsce ma przyszłość, o ile będzie produkowany efektywnie i nowocześnie. Węglokoks Kraj ma jasno zarysowany plan rozwoju w tym zakresie, który obejmuje modernizację kopalń
w zakresie produkcji i sprzedaży nowoczesnych produktów, odpowiadających oczekiwaniom klientów na rynku – powiedział Krystian Kozakowski, Prezes Zarządu Węglokoks Kraj.
Co dalej? Zobaczymy. Na razie 13 kwietnia kolejna tura rozmów rząd – górnictwo – związki. A strona społeczna już zapowiada, że łatwo nie będzie. No to czekamy. W końcu górnictwo zawsze ma mnóstwo czasu. Na wszystko.


