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Głos z Rady

Kościół i religia

Ważne rocznice

Gospodarka i praca

Nauka i oświata

Zapowiedzi

Ciekawostki i plotki
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„Walcownia Rur Jedność” to temat spędzający sen z powiek ministrom,
kolejnym  prezydentom  Siemianowic  Śląskich  zmagającym  się  z
problemem bezrobocia w naszym mieście. Dziś WRJ odwiedziła pełniąca
funkcję prezydenta miasta Siemianowic Śląskich Danuta Sobczyk.

 

Danuta  Sobczyk  w  WRJ-e  spotkała  się  z pełniącą  obowiązki  prezesa  Zarządu Towarzystwa
Finansowego „Silesia” Jadwigą Dyktus. Moment tego spotkania nie jest przypadkowy – „na kilku
frontach” ważą się teraz losy tej nie dokończonej inwestycji.

Jak poinformowała nas Jadwiga Dyktus, wczoraj miało miejsce spotkanie z przedstawicielami
rosyjskiego  koncernu „Sinara”,  konsorcjum  banków oraz TF „Silesia”  dotyczące  renegocjacji
umowy zawartej w październiku 2005 roku.



Przypomnijmy,  że  Towarzystwo  Finansowe  „Silesia”,  ING  Bank  Śląski  (jako  reprezentant
konsorcjum bankowego), Stalexport oraz spółka Sinara Handel Gmbh (należąca do rosyjskiej
grupy TMK) 19 października 2005 r. podpisały umowę dotyczącą współdziałania w celu nabycia
przez  koncern  TMK  niedokończonej  inwestycji,  Walcowni  Rur  "Jedność"  w  Siemianowicach
Śląskich.  Spotkanie  stało  się  okazją  do  omówienia  etapu  na  jakim  znajduje  się  realizacja
powyższej umowy. Zasadnicze decyzje co do przyszłości WRJ podejmie sąd w Katowicach który
rozpatruje dwa wnioski o upadłość Walcowni.

31  stycznia  2006  r.  Minister  Skarbu  Państwa  zaakceptował  przystąpienie  Towarzystwa
Finansowego „Silesia”  do  spółki  zadaniowej  utworzonej  w  celu realizacji  umowy  zawartej  z
Rosjanami pod nazwą WRJ Inwestycje.



Za majątek WRJ oraz WRJ Serwis Rosjanie zaoferowali ok. 37,5 mln euro, czyli ponad 140 mln
zł. Wasilij Makarow, prezes TMK Global AG. liczył, że do końca bieżącego roku zdoła sfinalizować
zakup WRJ i że w zależności od tego, na jakie trudności technologiczne natrafi się po drodze,
zdoła ukończyć tą inwestycję w ciągu 12 – 18 miesięcy od momentu sfinalizowania transakcji.

Jedną z kluczowych kwestii jest tu jednak decyzja Sądu Gospodarczego w Katowicach odnośnie
ogłoszenia  upadłości  likwidacyjnej  WRJ.  Decyzja  ta  ma  umożliwić  spółce  zadaniowej  WRJ
Inwestycje Sp. z o.o. przejęcie majątku WRJ i WRJ Serwis oraz zakończenie budowy walcowni i
uruchomienie produkcji. Tymczasem 18 lipca przed Sądem Rejonowym w Katowicach odbyła się
druga rozprawa, która nie przyniosła jednak rozstrzygnięcia. Strony - zarząd WRJ oraz zarządca
firmy Enpol (jednego z udziałowców WRJ) - złożyły wnioski o uzupełnienie opinii biegłej sądowej
w sprawie zdolności firmy do sfinansowania postępowania upadłościowego lub nową opinię.
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