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Już tylko zgody kanadyjskiego
ministerstwa przemysłu bra-
kuje do domknięcia transakcji
stulecia. Jeśli w najbliższą środę
ten resort wyrazi zgodę na
przejęcie przez KGHM spółki
Quadry, to polski koncern wy-
płynie na szerokie międzyna-
rodowe wody. Będzie czwar-
tym (pod względem wielkości
zasobów) producentem miedzi
na świecie, a jego globalne in-
teresy będą się rozciągać
od Grenlandii po Chile.

Zaawansowane prace
nad przejęciem Quadry KGHM
prowadził od połowy ubiegłego
roku. – Ale nie były to kla-
syczne negocjacje. Po prostu
złożyliśmy propozycję tran-
sakcji radzie nadzorczej kana-
dyjskiej spółki. A później
czekaliśmy na decyzję akcjona-
riuszy – tłumaczy „Polsce” Le-
szek Mierzwa, dyrektor ds.
grupy kapitałowej i relacji in-
westorskich KGHM. Jak zazna-
cza, w trakcie rozmów nie była
poruszana kwestia ceny. – Za-
proponowaliśmy 15 dol. za ak-
cję, i to była nasza ostateczna
oferta. Jak widać, okazała się
wystarczająca – dodaje.

Ostatecznie decyzję o połą-
czeniu sił z KGHM poparli
właściciele 78 mln akcji, prze-

ciwko niej byli posiadacze
23 mln akcji. Polski koncern
miedziowy musi zapłacić
za całą transakcję 2,9 mld dol.
kanadyjskich (9,1 mld zł wed-
ług aktualnego kursu). W za-
mian otrzyma 100 proc. udzia-
łów w kanadyjskim przedsię-
biorstwie.

– Tę transakcję sfinansu-
jemy z bieżących zysków,
a także z pieniędzy, które pozy-
skaliśmy ze sprzedaży spółek
telekomunikacyjnych Polkom-
tel i Dialog. Owszem, płacimy
dużo, ale na pewno nie prze-
płacamy. Najlepszym dowo-
dem na to jest fakt, że ponad
20 proc. akcjonariuszy nie zga-
dzało się na tę transakcję – za-
znacza dyrektor Mierzwa.

O zagranicznych akwizy-
cjach KGHM myślał od dawna,
w jego strukturach powstał na-
wet specjalny zespół, którego
zadaniem było wyszukiwanie
atrakcyjnych spółek, które
można by przejąć. Właśnie ten
zespół zainteresował się chilij-
ską kopalnią miedzi Sierra
Gorda. Bardzo cenną, bowiem
jej złoża dopiero zaczęto eks-
ploatować, ich zasoby szacuje
się na 20 lat. Poza tym miedź
można tam eksploatować od-
krywkowo, a więc koszty wy-
dobycia są stosunkowo niskie.

Ostatecznie wyścig po Sierra

Gorde wygrała Quadry. I właś-
nie wtedy KGHM zwrócił uwa-
gę na tę spółkę – i rozpoczął
podchody do jej przejęcia. Sku-
tecznie, gdyż akcjonariusze
uznali, że opłaca się sprzedać
firmę. Jeśli kanadyjski rząd nie
zablokuje tej transakcji, to pol-
ska firma stanie przed wielką
szansą.

Przede wszystkim zyska do-
stęp do gigantycznych złóż,
które są w posiadaniu Quadry.
Nie tylko Sierra Gorde, gdzie
eksploatacja kopalń miedzi
rozpocznie się w 2014 r. Kana-
dyjczycy posiadają łącznie
sześć kopalni (w Chile, Kana-
dzie i USA), z czego cztery dają
gwarancję wydobycia na wiele

lat (jedynie we dwóch złoża są
prawie puste). Można w nich
wydobywać nie tylko miedź,
ale także srebro i inne metale
szlachetne, nikiel oraz rzadkie
metale: ren i molibden. Zwłasz-
cza ten ostatni pierwiastek jest
ważny, gdyż zalicza się go
do metali strategicznych (uży-
wa się go m.in. w przemyśle ją-

drowym). Do tej pory KGHM
nie miał jego złóż, natomiast
po tej transakcji będzie miał
pod swoją kontrolą kilkunasto-
procentowy udziału w rynku.

Po zakończeniu transakcji
zasoby miedzi będące pod kon-
trolą KGHM wzrosną o 28
proc., do 37,4 mln ton miedzi,
plasując firmę na czwartym
miejscu na świecie. Poza tym
koncern z Lubina po przejęciu
Kanadyjczyków przejmie
prawa do poszukiwań nowych
złóż, które teraz należą
do Quadry. Takie działania pro-
wadzą oni na terenie własnego
kraju, ale także w Malmbjerg
na Grenlandii.

Władze KGHM zdecydowały
się na zakup Quadry nie tylko
dlatego, że ma bogate złoża.
Firma liczy, że dzięki niemu
uda jej się udoskonalić własny
system pracy. Kupują bowiem
firmę notowaną na giełdzie
w Toronto, w której pracują do-
świadczeni na zachodnim
rynku menedżerowie. – Dzięki
pozyskaniu Quadry zyskamy
dostęp do tamtejszego
know-how, będziemy mogli
podejrzeć w praktyce pracę
menedżerów wychowanych
w innej kulturze biznesowej.
To wartość dodana tej transak-
cji – tłumaczy przedstawiciel
KGHM.
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Koncern z Lubina przejmuje kanadyjską spółkę. Będzie miał jedne z największych na świecie zasobów miedzi
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Okompetencjachimobilności

Najnowsze założenia polityki
edukacyjnej Unii Europejskiej
oraz zjawisko mobilności za-
wodowej były głównymi tema-
tami konferencji zorganizo-
wanej przez stowarzyszenie
Humaneo oraz prowadzony
przez nie Instytut Certyfikacji
Kompetencji Zawodowych
VCC. Spotkanie pt. „Mobilność
zawodowa a strategia Europa
2020” odbyło się w miniony
wtorek w Sali Kolumnowej
gmachu Sejmu.

W konferencji udział wzięli
eksperci w dziedzinie kształce-
nie zawodowego, przedstawi-

ciele firm i instytucji zajmują-
cych się kształceniem zawodo-
wym i realizacją projektów unij-
nych w tym zakresie, przedsta-
wiciele instytucji rynku pracy,
urzędów wojewódzkich i uczel-
ni wyższych. Zjawili się również
reprezentanci resortów, które
objęły patronat honorowy
nad konferencją, Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej oraz Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej.

Goście, którzy licznie wypeł-
nili salę, mogli wysłuchać wy-
stąpień dziewięciu prelegen-
tów, w tym: wicemarszałka wo-
jewództwa lubelskiego dr.

Krzysztofa Grabczuka, który
przedstawił główne założenia
strategii Europa 2020 w obsza-
rze edukacji i rynku pracy, czy
Piotra Fałka, prezesa grupy ka-
pitałowej Syntea, który omówił
zjawisko mobilności zawodo-
wej z punktu widzenia praco-
dawcy. Na koniec dr Arkadiusz
Kawa z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu opowie-
dział o potrzebach rozwoju
oraz procesie weryfikacji kom-
petencji na przykładzie zawodu
logistyk spedytor.

Na zakończenie odbyła się
dyskusja podsumowująca, pod-
czas której głos mogli zabrać
wszyscy zebrani goście.
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