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PGNIG MA WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNĄ NA
KUPNO SPÓŁKI TAURON CIEPŁO
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło negocjacje w trybie wyłączności ze spółką
Tauron Polska Energia na kupno 100 proc. udziałów w spółce Tauron Ciepło - poinformowały spółki
PGNiG i Tauron Polska Energia na w oddzielnych komunikatach we wtorek.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło negocjacje w trybie wyłączności ze spółką
Tauron Polska Energia na kupno 100 proc. udziałów w spółce Tauron Ciepło - poinformowały spółki
PGNiG i Tauron Polska Energia na w oddzielnych komunikatach we wtorek.
"Tauron Ciepło to stabilna spółka działająca w regulowanym segmencie rynku. Jednak dziś
przyspieszamy realizację Zielonego Zwrotu i wchodzimy w Odnawialne Źródła Energii. Sprzedaż
segmentu ciepłowniczego ułatwi nam zieloną transformację" - powiedział cytowany w komunikacie
prasowym Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.
"Zakończenie badania due dilligence, to istotny krok w procesie sprzedaży aktywów Tauron Ciepło.
Udzielenie wyłączności umożliwia rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji z PGNiG mających na celu
określenie warunków potencjalnej transakcji" - dodał
Tauron zakłada, że ewentualne przejęcie kontroli PGNiG nad Tauron Ciepło nastąpi nie wcześniej niż 1
stycznia 2021 r
Tauron o zamiarze sprzedaży segmentu ciepłowniczego poinformował w maju ubiegłego roku podczas
prezentacji założeń Zielonego Zwrotu Taurona.
"Zgodnie z przyjętymi wtedy zaktualizowanymi kierunkami rozwoju, transformacja miksu
energetycznego Grupy będzie wspierana optymalizacją portfela aktywów. Celem strategicznym
Taurona jest zwiększenie do dwóch trzecich udziału źródeł nisko - i zeroemisyjnych w miksie
wytwórczym grupy i redukcja o połowę emisji CO2 w perspektywie 2030 roku" - informuje Tauron w
komunikacie.
Do spółki Tauron Ciepło należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar
Ciepłowni Lokalnych. Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze
źródeł kogeneracyjnych, sięga 1,1 tys. megawatów, zaś całkowita wartość zamówionej mocy
przekracza 2,1 tys. megawatów.
Spółka ma ok. tysiąc km sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło do 250 tys. gospodarstw
domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców. Firma ma ok. 4 tys. węzłów cieplnych i obsługuje ok. 3,5
tys. klientów takich jak spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.

