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Finał sprzeda ży SPEC mo żliwy w tym miesi ącu, na krótkiej li ście s ą trzy podmioty: Penta, Dalkia i Kulczyk 
Investments – dowiedziała si ę „Rz" 
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Coraz wyższy zysk 

Warszawski ratusz ma już krótką listę inwestorów, którzy będą walczyć o przejęcie Stołecznego 
Przedsi ębiorstwa  Energetyki Cieplnej. Nie została ona jednak ujawniona, co wzbudziło liczne 
dyskusje wśród osób zainteresowanych transakcją. 
– Z gry odpadła oferta złożona wspólnie przez PGNiG i PGE – mówi rozmówca „Rz". To duże 
zaskoczenie dla rynku. Dotychczas uważano, że dwaj krajowi energetyczni potentaci mają na 
przejęcie największe szanse. Mówiło się również, że złożyli też ofertę atrakcyjną cenowo. 

Inna zbliżona do sprawy osoba wyjaśnia, że na ostatnim etapie negocjacji władze Warszawy  będą 
brać pod uwagę trzy oferty. Agencja Reutera, powołując się na źródła zbliżone do transakcji, 
poinformowała, że na ostatniej prostej wyścigu po SPEC znalazły się Dalkia oraz czeski Penta 
Investments. Według naszych źródeł zakwalifikował się również Kulczyk Investments. 
Penta, PGE i PGNiG nie komentowały w piątek tych informacji. Uczestnicy, przystępując do 
organizowanego  przez miasto przetargu, musieli podpisać klauzule poufności. 
Doradcą ratusza przy tej transakcji jest Obszar Rynków Kapitałowych BZ WBK. Ani władze Warszawy, 
ani przedstawiciele banku nie komentowali przebiegu negocjacji. 

Z naszych informacji wynika jednak, że negocjacje z podmiotami z krótkiej listy będą przebiegały dość 
szybko. – Istnieją duże szanse na wybór inwestora dla SPEC przed wakacjami – mówi jeden z 
rozmówców „Rz". 

Miasto zastrzega, że szybki finał transakcji nie jest priorytetem. Jarosław Kochaniak, zastępca 
prezydenta Warszawy, wyjaśniał wcześniej, że kluczowym kryterium wyboru inwestora jest cena, ale 
nie bez znaczenia pozostaje oferowany przez niego plan inwestycji w SPEC. 

Wartość transakcji to grubo ponad 1 mld zł. Wstępnych ofert na kupno SPEC było kilkanaście. Na 
wcześniejszym etapie przetargu wśród  zainteresowanych przejęciem wymieniano również Fortum i 
fundusze infrastrukturalne. SPEC zarządza największym systemem ciepłowniczym w UE o długości 
prawie 1700 km.  Zaspokaja około 80 proc. potrzeb Warszawy na ciepło, ogrzewając ponad 19 tys. 
budynków. 

Jak pisaliśmy wcześniej, prywatyzacja spółki spotkała się z protestami jej pracowników . Przeciwni jej 
są też radni PiS i SLD.  W ich ocenie prywatyzacja może doprowadzić do wzrostu cen ciepła 
dostarczanego przez SPEC. 
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