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Po skompletowaniu transakcji 
Tauron stanie się właścicie-
lem śląskich aktywów firmy 
Vattenfall - m.in. Vattenfall 
Distribution, Vattenfall Sales, 
Vattenfall Network Services 
Poland oraz Vattenfall Busi-
ness Services Poland.
 
- Tego typu transakcje przepro-
wadzone na zasadach czysto 
biznesowych to dobry znak, że 
spółka tak ważna dla polskiej 
gospodarki potrafi skorzystać 
z pojawiającej się na rynku 
możliwości zwiększenia swojej 
wartości – powiedział Alek-
sander Grad, Minister Skarbu 
Państwa.
 
Co ta zmiana oznacza dla 
przeciętnego klienta GZE? Jak 

zapowiedziały władze grupy 
Tauron Polska Energia, obsłu-
ga klienta zostanie na tym sa-
mym wysokim poziomie. 

Jeśli chodzi o 
cenę za energię, 
to na tym etapie 
trudno ją jedno-
znacznie okre-
ślić, aczkolwiek 
powinna pozo-
stać na „porów-
nywalnym pozio-
mie“.
Po podpisaniu przedwstępnej 
umowy, transakcja poczeka na 

Nieco przybrudzona, słynna lampka Vattenfalla od prawie dwóch lat stoi na skwerze 
u zbiegu ulic Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego. Nowy właściciel “ozdo-
by” będzie chciał zapewne zmienić logo sponsora lampki. Może przy okazji, odświe-
żenia doczeka się też brudny, kiedyś biały abażur?

Vattenfall sprzedaje GZE
4,6 miliarda zł - tyle za Górno-
śląski Zakład Elektroenerge-
tyczny zapłaci spółka Tauron 
Polska Energia. To efekt polity-
ki wycofywania się szwedzkie-
go koncernu energetycznego 
Vattenfall z polskiego rynku.

oficjalne zatwierdzenie ze stro-
ny Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów. Finalizacja 
transakcji nastąpi do sześciu 
miesięcy od daty zawarcia 
umowy. Wtedy Tauron zosta-
nie samodzielnym liderem w 
branży energetycznej, wyprze-
dzając, pod względem liczby 
klientów, Polską Grupę Ener-

getyczną.
 - Akwizycja GZE wpisuje się w 
strategię grupy Tauron. Przej-
mując te aktywa wykorzystuje-
my okazję, która pojawiła się 
na polskim rynku energetycz-
nym. Możliwość integracji in-
frastruktury dystrybucyjnej na 
południu Polski, gdzie głównie 
koncentruje się nasza działal-

ność, jest dla nas korzystna 
– powiedział Dariusz Lubera, 
prezes zarządu Tauron Polska 
Energia S.A. 
Tauron Polska Energia to spół-
ka holdingowa w grupie kapi-
tałowej, zajmująca się m.in. 
dystrybucją i sprzedażą energii 
oraz wydobyciem węgla. Firma 
zatrudnia prawie 28 tysię-

cy osób, a swoim zasięgiem 
obejmuje około 17 proc. po-
wierzchni Polski. W ubiegłym 
roku zysk netto firmy wyniósł 
prawie 1 miliard zł. W pierw-
szej połowie bieżącego roku 
Tauron zanotował zysk w wy-
sokości 728 mln zł. 

Michał Pac Pomarnacki

..................................................................................................
Jedna osoba zgi-
nęła, dwaj ranni 
mężczyźni trafili 
do szpitala. To fi-
nał tragicznego w 
skutkach wypad-
ku drogowego, 
do jakiego doszło 
w niedzielę, około 
godziny 2.00 na 
skrzyżowaniu ulic 
Kozielskiej i Oku-
lickiego w Gliwi-
cach.

Jak ustalili policjanci, 
kierujący osobowym 
peugeotem z niezna-
nych dotychczas przy-
czyn nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu i 
doprowadził do zde-
rzenia z bmw. Zginął 
30-letni kierowca peu-
geota 206, mieszka-
niec Chorzowa.

Ranni, 28-letni pasażer 
bmw i 30-letni pasa-
żer peugeota, trafili do 
szpitala. Szczegółowe 
okoliczności zdarze-
nia zostaną ustalone 
w prowadzonym w tej 
sprawie postępowaniu 
przygotowawczym. 

Tragedia na skrzyżowaniu


