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Ciech w ciągu 2 miesięcy zdecyduje jak
sfinansować przejęcie ZA Tarnów
"Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie prac nad analizami Tarnowa i rozważenie scenariuszy
dochodzenia do pakietu większościowego oraz finansowania. Rozważamy różne scenariusze, emisja
akcji jest jedną z opcji" - powiedział Kazimierz Przełomski, członek zarządu Ciech SA.

"Na analizy potrzebujemy około dwóch miesięcy" - dodał.
W środę Ciech poinformował, iż kupił 2.560.000 akcji w ofercie publicznej Zakładów Azotowych
Tarnów, stanowiących 6,5 proc. kapitału spółki, za 49,92 mln zł. Spółka podała także, że planuje
nabycie większościowego pakietu ZA Tarnów.
Wcześniej, w środowym w komunikacie PGNiG podał, iż kupił 4 mln i jedną akcję Zakładów
Azotowych w Tarnowie, stanowiących ponad 10 proc. kapitału zakładowego, łącznie za 78 mln zł.
"Z wypowiedzi PGNiG jasno wynika, że ich zainteresowanie kończy się na poziomie 10 proc." powiedział Przełomski.
Przedstawiciele Ciechu poinformowali także, że od Nafty Polskiej dostali zaproszenie na spotkanie
w sprawie ZA Tarnów w przyszłym tygodniu oraz że takie zaproszenie dostało też PGNiG.
Ciech ocenia, że potencjalne przejęcie kontroli nad Zakładami Azotowymi Tarnów pozwoli grupie
uzyskać około 10-procentowy udział w polskim rynku nawozów, co będzie oznaczało podwojenie
obecnego udziału.
W środę Zakłady Azotowe Tarnów przydzieliły 15.116.421 akcji serii B z 16 mln jakie były
sprzedawane w ofercie publicznej.
W transzy indywidualnej redukcja wyniosła 49,60 proc., a w transzy instytucjonalnej przydział został
dokonany zgodnie ze złożonymi zapisami, bez redukcji zapisów. Akcje były obejmowane po cenie
19,50 zł. Widełki cenowe wynosiły 18,80-22,60 zł.
PAP/Onet
http://laboratoria.net/aktualnosci/11093.html
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Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach czyli standard a nie kaprys
Odwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym stają się
coraz ważniejsze.

20-05-2019

Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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