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Ciepła w Cieszynie nie powinno zabraknąć!
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Scenariusze są dwa – umorzenie udziałów miasta w Energetyce Cieszyńskiej lub, w
przypadku stwierdzenia niewypłacalności, złożenie wniosku do sądu o kontrolowaną
upadłość. To kwesta przyszłości. Teraz najważniejsze jest jednak zapewnienie ogrzewania i
ciepłej wody mieszkańcom miasta.

Audyt trwa
Nowy zarząd energetyki Cieszyńskiej rozpoczął audyt oraz badanie due dilligence. To pierwsze konsekwencje
porozumienia zawartego na początku sierpnia pomiędzy spółką Tauron Ciepło i miastem Cieszyn. Wojciech Frank,
nowy prezes Energetyki Cieszyńskiej zapewnił, że ocena finansowa Energetyki Cieszyńskiej zostanie przedstawiona
do 29 sierpnia br.
Zgodnie z zapisami porozumienia między miastem, a Tauron Ciepło przeprowadzono zmiany w Radzie Nadzorczej i
powołano nowy zarząd Energetyki Cieszyńskiej. TAURON Ciepło przedstawił miastu propozycję zmian do umowy
spółki Energetyka Cieszyńska, dotyczącą całkowitej likwidacji uprzywilejowania prawa głosu odnoszącego się do
udziałów miasta oraz zmiany zasad powoływania członków rady nadzorczej. Trwa przygotowywanie ostatecznej

treści umowy spółki.
Warto przypomnieć, że obecnie ok. 55 proc. udziałów w Energetyce Cieszyńskiej należy do Taurona Ciepło, a
pozostała część do miejskiego samorządu. Jednak udziały miasta mają charakter uprzywilejowany i dają
samorządowcom 58 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników.
Ciepło będzie dostarczane
Wojciech Frank, nowy prezes Energetyki Cieszyńskiej na zwołanej dziś konferencji prasowej zapewnił, że dostarczenie
mieszkańcom miasta ogrzewania oraz ciepłej wody to sprawa absolutnie priorytetowa.
Prezes dodał, że realizacja każdego z dwóch wymienionych na początku scenariuszy wymaga wiedzy i determinacji. W przypadku upadłości kontrolowanej właściciele nie tracą do końca kontroli nad procesem likwidacji,
majątek nie przechodzi całkowicie w ręce syndyka masy upadłościowej. Możemy więc zarządzać
majątkiem, który oprócz dostaw węgla jest niezbędny, aby zapewnić dostawy ciepła do mieszkańców
Cieszyna. - mówił prezes.
Prezes odniósł się także do podnoszonych w Cieszynie głosów, które podkreślają, że umorzenie udziałów miasta w
Energetyce Cieszyńskiej jest "pozbywaniem się rodowych sreber.” - Te srebra są dzisiaj ujemnej wartości. powiedział. Przechodząc w ręce Tauron Ciepło, największe przedsiębiorstwo energetyczne na południu Polski,
cieszyńska spółka zyska na zmniejszeniu zadłużenia, które narasta od lat. Co istotne Energetykę Cieszyńską można
będzie włączyć w tzw. wspólne finansowanie, czyli cash pooling, dotyczący spółek funkcjonujących w ramach Grupy
Tauron. A to oznacza m.in. większe pieniądze na inwestycje w Cieszynie.
Apel do radnych
Wojciech Frank zaapelował do radnych, aby nie obawiali się przejęcia przez Tauron Ciepło cieszyńskiej energetyki. Jesteśmy spółką w obszarze właścicielskim Skarbu Państwa i trudno nas podejrzewać o to, że przyjdziemy z
jakimiś drapieżnymi zamiarami, będziemy maksymalizować zysk bez względu na interes społeczny. Na
pewno tak nie będzie. - zaznaczył prezes.
Rada Miejska Cieszyna musi podjąć decyzję o umorzeniu udziałów miasta. Warunkiem więc dalszych działań w
ramach zawartego porozumienia jest jego akceptacja przez rajców.
Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna podkreśliła natomiast, że w interesie mieszkańców jest postawienie
Energetyki Cieszyńskiej na nogi, a Grupa Tauron to duży i szanowany podmiot krajowy. - Energetyka Cieszyńska
zawsze była naszą wspólną spółką. Za mało głos jednego ze wspólników był słyszalny i stąd mamy sytuację,
jaką mamy. Mam jednak nadzieję, że radni podejmą najlepszą decyzję dla mieszkańców. - powiedział
burmistrz na konferencji prasowej.
Bezpieczeństwo pracowników
Wojciech Frank zapewniał, że ewentualne rozpoczęcie procesu upadłości kontrolowanej, nie wpłynie absolutnie na
dostawy ciepła do domów. - To są działania prawno – organizacyjne. Tauron Ciepło jednocześnie do sądu
składa ofertę na zakup majątku upadłej spółki. A to oznacza, że ludzie w tej firmie pracują, obsługują kotły,
kontrolują cały proces w ruchu ciągłym wytwarzania ciepła i jego przesyłu. - wyjaśnił. - Grupie Tauron nie
jest obca społeczna rola biznesu. W każdym przypadku przejęć różnych zakładów, z największą
pieczołowitością dbaliśmy o to, aby pracownikom nie działa się krzywda. - podkreślił prezes.
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