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INFORMACJA PRASOWA

PKP LHS i PKP CARGO zacieśniają współpracę na Nowym Jedwabnym Szlaku
Wspólny międzynarodowy list przewozowy oraz zwiększenie przeładunków w Euroterminalu
w Sławkowie to główne cele PKP LHS i PKP CARGO, które pozwolą lepiej wykorzystać potencjał
Nowego Jedwabnego Szlaku. Przedstawiciele spółek pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę
oraz podjęli działania, które pozwolą zwiększyć obopólne korzyści.
– Przystąpienie PKP LHS do transkaspijskiego korytarza TMTM, który łączy Chiny z Europą, daje szanse
na zwiększenie przewozów kontenerowych z wykorzystaniem linii LHS i Euroterminala w Sławkowie.
Kontenery te muszą być przewiezione dalej do Europy Zachodniej liniami normalnotorowymi. Jest to
naturalna przestrzeń do współpracy obu Spółek – powiedział Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu
PKP LHS.
Na szerokotorowej linii kolejowej PKP LHS funkcjonuje sześć stacji stycznych z torami
normalnotorowymi oraz punkt przestawczy wagonów z toru szerokiego na normalny. PKP CARGO
i PKP LHS wypracują mechanizmy ułatwiające klientom realizację przewozu ładunków
z wykorzystaniem potencjału stacji stycznych i linii o różnej szerokości torów. Wzrost przewozów
kolejowych na szlaku z Azji do Europy Zachodniej stwarza możliwości rozwoju współpracy obu spółek.
– Zamierzamy zacieśnić współpracę w tych obszarach, które przynoszą korzyści obydwu spółkom.
W szczególności chodzi o wspólne projekty handlowe w eksporcie, imporcie i tranzycie, które będą
realizowane na podstawie wspólnego międzynarodowego listu przewozowego, częściowo liniami
normalnotorowymi, a częściowo linią szerokotorową LHS nr 65 – powiedział Maciej Libiszewski,
Prezes Zarządu PKP CARGO.
Kolejnym obszarem, w którym Spółki będą ściśle współpracować, jest Euroterminal w Sławkowie.
Obecnie PKP LHS i PKP CARGO są jego mniejszościowymi udziałowcami. Stwarza to duże możliwości
w realizacji wspólnych projektów, przy wykorzystaniu specyfiki oraz mocnych stron zarówno
PKP CARGO, jak i PKP LHS. Zarządy obu Spółek postanowiły ściśle współpracować w tym zakresie.
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PKP LHS (PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.) zarządza infrastrukturą szerokotorowej linii nr 65, oferuje usługę trakcyjną
i dodatkowe usługi logistyczno-spedycyjne. Linia nr 65 to najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa (o rozstawie szyn 1520
mm) przeznaczona do transportu towarowego. Jest jednocześnie najdalej na zachód wysuniętą linią szerokotorową w Europie. Łączy
kolejowe przejście graniczne Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic) kończy swój
bieg. Linia nr 65 liczy prawie 400 km i umożliwia transport towarów bez konieczności ich przeładunku na granicy oraz prowadzenie ciężkich
składów całopociągowych. W 2016 r. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa przewiozła 9 mln 995 tys. ton towarów, co oznacza 3% wzrost
w porównaniu do poprzedniego roku.

PKP CARGO jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i trzecim pod względem wielkości operatorem w Unii
Europejskiej. Jako Grupa 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 oraz Czech,
Słowacji, Niemiec, Austrii, 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 Advanced World Transport, drugiego co do wielkości
kolejowego przewoźnika towarowego w Czechach, działającego również na terenie Słowacji, Węgier i Rumunii.
W skład Grupy PKP CARGO wchodzą spółki zależne, odpowiedzialne m.in. za przewozy intermodalne, krajową i międzynarodową spedycję
kolejową (PKP CARGO Connect) oraz serwis i utrzymanie taboru (PKP CARGO TABOR).
W 2015 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 4,56 mld zł przychodów, przewożąc ponad 116 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 indeksów WIG30 i 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 unikalnych na skalę
europejską Parowozowni Wolsztyn i Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce.

