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KOMUNIKAT PRASOWY

PKP CARGO kupuje aktywa kolejowe Grupy ORLEN
PKP CARGO, PKN ORLEN i Euronaft Trzebinia porozumiały się w sprawie sprzedaży aktywów
kolejowych, należących do Grupy ORLEN. Transakcja o wartości ponad 250 mln zł obejmie
udziały ORLEN KolTrans i zorganizowaną część przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia.
Jednocześnie zawarte zostaną długoterminowe umowy na obsługę logistyczną Grupy ORLEN
przez PKP CARGO. Transakcja jest warunkowa, a jej finalizacja wymaga m.in. zgody Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- Konsekwentnie wzmacniamy PKP CARGO. Po niezwykle udanym przejęciu czeskiego AWT i realnej
ekspansji na rynkach południowej Europy, umacniamy pozycję na rynku polskim, w dodatku
w segmencie gwarantującym poszerzenie naszych kompetencji, zwiększenie rentowności
i konkurencyjności. Przewozy paliw i produktów petrochemicznych wymagają wysokiej jakości obsługi.
Dokonany przez PKN ORLEN wybór PKP CARGO na strategicznego partnera logistycznego
to kolejny dowód zaufania naszych kontrahentów i mocny impuls do kontynuowania dynamicznego
rozwoju naszej firmy z korzyścią dla klientów, akcjonariuszy i pracowników – mówi Adam Purwin,
Prezes Zarządu PKP CARGO.
- Kontynuujemy proces optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej, by koncentrować się na naszej
podstawowej działalności i zwiększaniu efektywności. Z analizowanych przez ostatnie lata możliwych
wariantów strategii dla naszych aktywów kolejowych, znalezienie wiarygodnego inwestora
branżowego stanowiło najlepsze rozwiązanie, pozwalające zapewnić spółce i jej pracownikom dalszy
rozwój – powiedział Marek Podstawa, Członek Zarządu ds. Sprzedaży w PKN ORLEN.
Proces sprzedaży aktywów kolejowych PKN ORLEN miał charakter konkurencyjny i był skierowany do
szerokiego grona inwestorów. Transakcja jest warunkowa, a jej finalizacja wymaga m.in. zgody
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poza umową sprzedaży aktywów, w ramach
transakcji podpisane zostaną również wieloletnie umowy na realizację przewozów produktów Grupy
ORLEN i obsługę bocznic należących do Koncernu. Kontrahenci ustalili również zakres gwarancji dla
pracowników ORLEN KolTrans oraz pionu kolejowego Euronaft Trzebinia.
Spółka ORLEN KolTrans i Euronaft Trzebinia działają na rynku przewozów paliw i chemikaliów.
Przewożą ponad 40 proc. produktów wytwarzanych przez PKN ORLEN, głównie do terminali
paliwowych i zakładów chemicznych. ORLEN KolTrans i Euronaft utrzymują stabilny, w sumie około
2,5-procentowy udział w polskim rynku, liczony pracą przewozową.
PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku
przekraczającym 56 proc. w ujęciu pracy przewozowej (I półrocze 2015). Transakcja umożliwi PKP
CARGO pozyskanie wyspecjalizowanego taboru do przewozu produktów rafineryjnych
i petrochemicznych (blisko 700 wagonów). Środki na zakup aktywów kolejowych PKP CARGO
pozyska z kredytu inwestycyjnego. Nabywane aktywa są w bardzo dobrej kondycji finansowej.
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***
Grupa PKP CARGO jest liderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i drugim największym operatorem w Unii
Europejskiej. Powstała w 2001 roku. Oferuje klientom zintegrowane usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy (największa
flota taboru w Polsce), samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe dla kilku tysięcy klientów na
terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii, Węgier i Litwy. W marcu 2015 roku spółka podpisała umowę
o strategicznej współpracy z HZ Cargo, chorwackim przewoźnikiem kolejowym, a w maju przejęła 80 proc. udziałów
w Advanced World Transport, drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach.
W skład Grupy PKP CARGO wchodzą spółki zależne, odpowiedzialna m.in. za przewozy intermodalne (Cargosped), krajową
i międzynarodowa spedycję kolejową (PKP CARGO Connect) oraz serwis i utrzymanie taboru (PKP CARGOTABOR).
W 2014 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 4,3 mld zł przychodów, przewożąc 111 mln ton ładunków.
30 października 2013 roku PKP CARGO zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się
pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE notowanym na giełdzie. Wartość oferty publicznej, w której PKP S.A.
sprzedała niemal 50 proc. akcji PKP CARGO, wyniosła 1,42 mld zł. Spółka obecnie wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej
głównym akcjonariuszem pozostaje PKP S.A.
Grupa PKP CARGO prowadzi aktywną działalność z zakresu CSR. Stosuje standardy odpowiedzialnej polityki pracowniczej,
realizuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska, jest także mecenasem zabytków techniki kolejowej, zgromadzonych
m.in. w unikalnej na skalę europejską Parowozowni Wolsztyn.
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