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JSW ROZPOCZYNA WSPÓŁPRACĘ Z INDYJSKIM
KONCERNEM STALOWYM
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i indyjski koncern stalowy Jindal Steel and Power Limited (JSPL)
zawarły w środę porozumienie o współpracy, dotyczące m.in. doradztwa oraz projektów
inwestycyjnych w sektorze wydobywczym - podała JSW.
Okazją do podpisania porozumienia było odbywające się w tym tygodniu w New Delhi indyjsko-polskie
forum gospodarcze. W składzie polskiej delegacji są m.in. przedstawiciele górniczych spółek, wśród
nich pełniący obowiązki prezesa JSW Daniel Ozon.
Dzień wcześniej, we wtorek, JSW podpisała porozumienie z innym indyjskim producentem stali - ﬁrmą
Essar Steel, która od ośmiu lat korzysta z koksu wytwarzanego w koksowniach grupy JSW. Indyjski
odbiorca zadeklarował chęć dalszych zakupów tego surowca, nawet do 2030 r.
Środowa umowa z Jindal Steel and Power Limited deﬁniuje główne obszary współpracy pomiędzy JSW i
jedną z najszybciej rozwijających się ﬁrm indyjskiego przemysłu stalowego. Sygnatariusze
porozumienia planują prowadzenie analiz i badań potencjalnych wspólnych projektów inwestycyjnych
w branży wydobywczej.
"JSW posiada olbrzymie doświadczenie i kompetencje w zakresie wydobywania węgla i produkcji
koksu. Współpraca z JSW jako liderem branży w UE, dysponującym specjalistycznym know-how,
umożliwi indyjskiej spółce rozszerzenie działalności oraz wsparcie w realizacji nowych projektów, a
JSW umożliwi wykorzystanie potencjału oraz optymalny rozwój zgodny z przygotowywaną aktualnie
długofalową strategią spółki" - podała jastrzębska spółka w środowym komunikacie.
"Wspólnie z naszymi indyjskim partnerami dostrzegliśmy wiele potencjalnych obszarów działań,
których realizacja pozwoliłaby na osiągnięcie efektu synergii i korzyści obydwu ﬁrmom. Chcemy
wykorzystywać doświadczenia JSW i JSW Innowacje (spółka zależna JSW - PAP) do świadczenia usług w
sektorze wydobywczym, a to wpisuje się w kierunki rozwoju JSW" - skomentował pełniący obowiązki
prezesa JSW Daniel Ozon.
Jindal Steel and Power Limited poza sektorem stalowym działa również w energetyce, górnictwie oraz
w sferze infrastruktury. Spółka jest obecna w Azji, Afryce i Australii. Rodzinną ﬁrmę prowadzi Naveen
Jindal, najmłodszy syn legendarnego indyjskiego przemysłowca Shri O.P. Jindala. Starszy z braci jest
prezesem JSW Steel (podobieństwo do nazwy jastrzębskiej spółki jest przypadkowe - PAP) wielomiliardowego konglomeratu przemysłowego, będącego częścią grupy Jindal, działającego w
branży stalowej i innych kluczowych sektorach indyjskiej gospodarki.
Grupa JSW jest największym producentem węgla koksowego i znaczącym producentem koksu w Unii
Europejskiej.

Zobacz także: Samorządy nieporadne w walce z niską emisją
jw/PAP

