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PGNIG WYCOFAŁO SIĘ Z OFERTY NA PRZEJĘCIE
POLSKICH AKTYWÓW CEZ
PGNiG wycofało się ze złożonej wspólnie z PGE niewiążącej oferty kupna polskich aktywów grupy CEZ
- poinformowała w środę spółka. Oferta dwóch kontrolowanych przez państwo spółek została złożona
11 grudnia 2020 r.
PGNiG złożyło oświadczenie o odstąpieniu od udziału w transakcji i współpracy z PGE prowadzonej na
potrzeby tego procesu transakcyjnego - sprecyzowała spółka, nie podając przyczyn. Informując w
grudniu o złożeniu niewiążącej oferty zarówno PGE jak i PGNiG podkreślały, że zakup polskich
aktywów Grupy CEZ jest zgodny z ich obowiązującymi strategiami.

Reklama

Przedmiotem transakcji miałyby być spółki zależne CEZ - CEZ Skawina oraz CEZ Chorzów,
eksploatujące duże elektrociepłownie na węgiel kamienny. Dodatkowo chodziło o spółki CEZ
świadczące usługi wspierające w zakresie gospodarowania ubocznymi produktami spalania,
komunikacji, tradingu oraz obsługi korporacyjnej.
Grupa CEZ to kontrolowany przez państwo czeski koncern energetyczny, działający w szeregu krajów
Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Turcji. Głównym przedmiotem działalności jest

produkcja oraz dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, obrót energią elektryczną i cieplną, a także
wydobycie węgla. Akcje spółki dominującej CEZ są notowane na praskiej i warszawskiej giełdzie
papierów wartościowych.
Pod koniec października 2020 r. konsorcjum z udziałem PGE i PGNiG złożyło również wstępną i
niewiążącą ofertę kupna udziałów w aktywach ciepłowniczych i chłodniczych ﬁńskiego koncernu
Fortum.
Przedmiotem potencjalnej transakcji miałyby być spółki zależne Fortum Holding B.V., które prowadzą
działalność związaną głównie z wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła oraz wytwarzaniem
energii elektrycznej w Estonii, na Litwie, na Łotwie i w Polsce.
Obok PGE i PGNiG w skład konsorcjum wchodziły fundusz PFR Inwestycje FIZ, którego częścią portfela
inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju oraz australijski fundusz inwestycyjny IFM Investors
Pty Ltd.
W dwa tygodnie później PGE i PGNIG poinformowały, że zrezygnowały z planów kupna zagranicznych
aktywów Fortuma i interesują się już tylko krajowymi, a z konsorcjum usunięto fundusz PFR oraz
Australijczyków.(PAP)

