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MSP wycofało się z umowy sprzedaży ZAT i
ZAK
Nie wykluczone jest wprowadzenie ZAT i ZAK na giełdę - poinformowało MSP w komunikacie.
"MSP nie skieruje wniosku na Radę Ministrów o wyrażenie zgody na prywatyzację Zakładów
Azotowych Tarnów i Zakładów Azotowych Kędzierzyn. Powodem jest zbyt niska cena sprzedaży
(dotyczy obydwu spółek) oraz w przypadku ZAK zastrzeżenia NIK" - napisano w komunikacie.
"W najbliższym czasie przedstawione zostaną zamierzenia MSP wobec ZAK i ZAT opracowane wraz
z Naftą Polską. Rozpatrywane ścieżki obejmują wprowadzenie na giełdę lub powtórzenie procesu
przetargu i negocjacji z inwestorami" - dodano.
Umowa sprzedaży Tarnowa i Kędzierzyna na łączną kwotę 465,8 mln zł, została podpisana na
początku kwietnia tego roku. Niedawno niemiecki koncern Petro Carbo Chem (PCC), z którym
podpisano umowę, dostał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie zakładów.

Zgodnie z umową sprzedaży PCC miał zapłacić za 80 proc. akcji Kędzierzyna nieco ponad 100 mln zł,
natomiast wartość pakietu inwestycyjnego opiewała na około 360 mln zł.
Za 80 proc. akcji Tarnowa niemiecki inwestor miał zapłacić 365,8 mln zł, a wartość pakietu
inwestycyjnego wynosiła w tym przypadku około 500 mln zł.
"MSP jest przekonane, że ZAT i ZAK powinny zostać sprywatyzowane, niemniej sprzedaż za
powyższą cenę stanowiłaby działanie na szkodę interesów majątkowych Skarbu Państwa" - głosi
komunikat.
PAP
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