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Dokonał się największy proces transformacji w polskim górnictwie od powstania Kompanii Węglowej. Polska Grupa
Górnicza przejęła kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego. Podczas konferencji zorganizowanej 31 marca w
Kancelarii Prezes Rady Ministrów poinformował o tym minister energii Krzysztof Tchórzewski.
- Zakończyliśmy proces łączenia PGG z KHW. Powstała największa spółka węglowa w Unii Europejskiej. Gdyby ten proces nie
miał miejsca, musielibyśmy ogłosić upadłość Holdingu. Chcę podziękować zarządom, ale przede wszystkim stronie społecznej, za
wypracowanie umowy społecznej umożliwiającej to przedsięwzięcie. Zakładamy, że PGG podoła wyzwaniom, a ścisły związek z
energetyką da gwarancję synergii – mówił minister Tchórzewski.
Aby fuzja stała się faktem, zarząd PGG - obok umowy społecznej - musiał przeprowadzić szereg formalności. Pierwszą było
zaprezentowanie nowego biznesplanu spółki Komisji Europejskiej. Jak wskazał minister Tchórzewski, odbiór dokumentu był
pozytywny, co daje nadzieję na notyfikację. Kolejną formalnością było zawarcie umowy z bankami, które w 2012 r. objęły obligacje
KHW na kwotę 1,2 mld zł.
- Aby banki zgodziły się na takie rozwiązanie, należało przedstawić im program, który da gwarancje rozwoju firmy. Uzyskaliśmy
dwa lata odłożenia spłaty rat i wydłużenie czasu spłaty o pięć lat, więc raty będą odpowiednio niższe. (...) w następstwie negocjacji
z bankami uzyskaliśmy efekt ok. 200 mln zł - tłumaczył minister.
Następnym krokiem podjętym przez zarząd PGG było zawarcie umowy z inwestorami. Przypomnijmy, że dokapitalizowanie
„powiększonej” spółki wyniesie 1 mld zł. Na kwotę tę złożyły się PGE GiEK (100 mln zł), Energa Kogeneracja (100 mln zł), PGNiG
(300 mln zł), Enea (300 mln zł) oraz TF Silesia (200 mln zł). Dokapitalizowanie odbędzie się w trzech transzach. Pierwsza,
wynosząca 500 mln zł, przekazana zostanie z początkiem kwietnia br., wypłata kolejnych 500 mln rozłożona jest na dwa terminy: 5
czerwca br. oraz 31 sierpnia 2018 r.
Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej zauważył, że strategia spółki nie przewiduje kolejnego dokapitalizowania.
- Gdyby nie fuzja, PGG nie potrzebowałoby dokapitalizowania w ogóle – podkreślił.
Niezbędną operacją związaną z przekazaniem kopalń Holdingu do PGG było przeniesienie koncesji wydobywczych. Dzięki ścisłej
współpracy z Ministerstwem Ochrony Środowiska operację tę udało się zakończyć 31 marca. W tym samym dniu, po
przeprowadzeniu postępowania UOKiK wydał zgodę na koncentrację.
Ukoronowaniem procesu było podpisanie aktu notarialnego, na mocy którego Polska Grupa Górnicza przejęła wszystkie kopalnie
Holdingu oraz Centrum Usług Wspólnych.

