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Policja w siedzibie Energa SA
Zarząd
Energa
SA
odmówił
udostępnienia
dokumentów
parlamentarzystom, którzy chcieli się z nim zapoznać. Jak ustaliła „Gazeta
Polska Codziennie” i portal niezalezna.pl dziś o godz. 10 do siedziby Energa
SA w Gdańsku weszli poseł PiS Arkadiusz Czartoryski i senator tej partii
Robert Mamątow. Politycy domagali się natychmiastowego wydania
dokumentacji spółki w związku ze wstrzymaniem budowy bloku
węglowego w Ostrołęce. - Mamy poważne powody przypuszczać, że dzieje
się to pod dyktando Rosji – alarmują.
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Z OSTATNIEJ CHWILI: W związku z utrudnianiem wykonywania mandatu
posła parlamentarzyści PiS wezwali policję. - Zażądaliśmy wydania uchwały

rady nadzorczej w sprawie odstąpienia od b udowy b loku węglowego. Chcemy
też uzyskać wgląd do uchwały walnego zgromadzenia w tej sprawie i sprawozdania finansowego - mówi "Codziennej"
i Niezależnej.pl senator Mamątow - Póki co odmawiają nam wydania dokumentów, ale b ędziemy tu siedzieć do
skutku. Policja jest w drodze - relacjonuje.
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Zarząd spółki podjął decyzję o wstrzymaniu budowy bloku węglowego w Ostrołęce. - Mamy poważne powody
przypuszczać, że dzieje się to pod dyktando Rosji. Z naszych ustaleń wynika, że cały zarząd spółki b ył ostatnio w
Rosji i że wstrzymanie b udowy ma związek z planowaną b udową elektrowni w Kaliningradzie – mówi naszemu
reporterowi poseł Czartoryski.
We wrześniu media informowały, że zarząd Energi podjął decyzję o czasowym zatrzymaniu prac przygotowawczych do
budowy bloku węglowego w Ostrołęce. Jako przyczynę wstrzymania projektu spółka podała m.in. trudności z
uzyskaniem finansowania w formule project finance oraz niekorzystną sytuację na rynku budowlanym. Spółka
poinformowała, że w przypadku niepowodzenia inwestycja zostanie zamrożona do czasu poprawy warunków na
rynku. Zdaniem Czartoryskiego te tłumaczenia nie są przekonujące:
- To nieprawda. W ostatnich 8 miesiącach poprawie uległy kluczowe dla spółki wskaźniki. O 16,1 proc. wzrósł
wskaźnik eb ida, czyli zysk powiększony o amortyzację – przekonuje Czartoryski. – Wzrost wynosi 1 mld 320 mln zł, a
zysk netto w stosnku do 2011 r. wzrósł o 4 proc. i wyniósł 609 mln. Jeśli w tym samym dniu, kiedy zadecydowano o
wstrzymaniu b udowy, Energa uchwala plan inwestycyjny na 25 mld, a nie ma 5 mld w ciągu 7 lat? – dziwią się politycy
PiS. Jak dowiedział się nasz reporter, nie ma analiz ekonomicznych, które potwierdzałby fakt nieopłacalności
budowy w Ostrołece. - Jeśli się nie opłaca, to dlaczego wyrzucono w b łoto 200 mln zł. Straty dla regionu i środowiska
są niewyob rażalne. Jestem w posiadaniu dokumentów, które mogą to potwierdzić - zapewnia Czartoryski. – Jeszcze
we wrześniu zb udowano drogę i wodociąg. Wykonano makroniwelację terenu za 6 mln zł. Po co!? To nie do
odzyskania! – mówi poseł PiS.
Wręcz przeciwnie, są analizy mówiące, że to opłacalne. – Jeśli tak jest, składam zawiadomienie do prokuratury i NIK
– zapowiada Czartoryski. Skoro się opłaca Tauronowi, PGE i Enei, to czemu się nie opłaca Enerdze?
W ostatnich tygodniach zarząd Energi miał przebywać w Moskwie na rozmowach biznesowych. Według
parlamentarzystów PiS może to mieć związek z planowaną budową elektrowni atomowej w Kaliningradzie. O tym, że
stanowi do zagrożenie dla polskiego rynku energetycznego, świadczyć mają opinie ekspertów, w tym cytowana przez
Czartoryskiego opinia prof. Władysława Mielczarskiego:
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Jeżeli Polska i Litwa b ędą w dalszym ciągu b udować b loki energetyczne tak szyb ko jak ob ecnie, to spodziewam się,
że import z Kaliningradu może okazać się jedynym rozwiązaniem rosnącego popytu na energię elektryczną w
regonie. W czarnym scenariuszu staniemy przed decyzją: Alb o b lockout (przerwa w zasilaniu energią elektryczną),
alb o import z Rosji. I b ędziemy musieli skorzystać z Kaliningradzkiej siłowni.
O tym, że przedstawiciele RosAtomu mają być zainteresowani sprzedażą energii do naszego kraju, świadczyć mają
również wypowiedzi przedstawicieli tej spółki.

2012-10-08
Macierewicz i Nowaczyk w księgarni "GP"
(/33608-macierewicz-i-nowaczyk-w-ksiegarni-gp)

2012-10-08
Eksperci zgodni: służba zdrowia niewydolna
(/33609-eksperci-zgodni-sluzba-zdrowianiewydolna)

2012-10-08
- Wszystkie dokumenty, które zgromadziłem, świadczą o tym, że te decyzje są katastrofalne – przekonuje
Czartoryski. - To działanie na szkodę spółki i państwa – dodaje. Politycy, wchodząc do gdańskiej siedziby, korzystają z
uprawnień przysługujących posłom, umożliwiających wgląd do dokumentów nadzorowanej przez państwo spółki.
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