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Specjalnie dla miesięcznika „Europerspektywy”

Finanse w dobrych rękach
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Towarzystwa Finansowego Silesia sp. z o.o.
Sprzedaż przez TFS Szczecińskiego Parku
Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. inwestuje
Przemysłowego sp. z o.o. na rzecz Mars Fundusz
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niki ekonoZbrojeniowej SA) umożliwi z kolei realizację Programu
miczne. W jakich projektach inwestycyjnych ostatnio
BATORY, funkcjonującego w ramach Rządowego
czes nicz
S
Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Według
– W ostatnim czasie Spółka brała udział w procesie reszacunków Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
strukturyzacji sektora węgla kamiennego. Utworzenie
Śródlądowej, dzięki stworzeniu warunków do dynai dokapitalizowanie Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.,
micznego rozwoju przemysłu okrętowego i przemysłów
udział w restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej
komplementarnych w grupie stoczniowej, może poSA, wreszcie nabycie pakietu akcji Wałbrzyskich
wstać nawet 3 tys. nowych miejsc pracy.
Zakładów Koksowniczych „Victoria” SA, spowodowały zwiększenie roli TFS jako podmiotu finansującego,
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sekretarza stanu – pełnomocnika rządu ds. restruk– Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. jest jednoturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorza
osobową spółką Skarbu Państwa nadzorowaną przez
Tobiszowskiego realizowane są głębokie reformy przyMinistra Energii. Jej potencjał, zarówno ten wymierny,
wracające rentowność polskim spółkom z sektora węw postaci kapitału własnego, czyli 1,7 mld zł, jak i ten
gla kamiennego.
niewymierny, w postaci doświadczenia i posiadanego
Skala problemów, z jakimi spotykaliśmy się w trakcie
know–how, pozwalają na wykorzystywanie w szerotych projektów była ogromna. W negocjacjach na rówkim stopniu narzędzi rynkonych prawach brały udział zawych dla uzdrawiania podrówno banki jako wierzyciele
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na zasadach analogicznych
wpisuje się w realizowany
do funduszy inwestycyjobecnie program gospodarwww.tfsilesia.pl
nych. Stąd przez spółkę proczy polskiego rządu.
wadzone są takie typowe postępowania, jak due diKolejnym przykładem może być z kolei udział w religence – w przypadku spółek, do których chcemy
strukturyzacji Polimex–Mostostal SA, który to projekt
wejść kapitałowo, czy test prywatnego wierzyciela
ma podstawowe znaczenie dla ciągłości funkcjonowania
– jeśli chcemy udzielać się poprzez zaangażowanie
spółki, dokończenia realizowanych inwestycji energewierzycielskie. Cały czas mamy na uwadze, że dziatycznych o strategicznym dla Państwa znaczeniu oraz
łamy powierzonymi nam państwowymi pieniędzmi
szansy rozwojowej dla tej spółki i dla polskiej gospodarki.
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Oczywiście są projekty bardzo dobre, dobre i bardziej
ryzykowne, ale każde nasze zaangażowanie wierzycielskie posiada mocne zabezpieczenia np. na majątku trwałym takim jak nieruchomości, maszyny, urządzenia czy
cesje z kontraktów.
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– W naszej Grupie Kapitałowej posiadamy również:
TORPOL SA, czyli spółkę notowaną na warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych, specjalizującą się

w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych,
realizowanych nie tylko na rynku polskim. Posiadamy
również akcje Walcowni Rur „Silesia” SA oraz udziały w Walcowni Rur „Jedność” sp. z o.o. Nasze działania
w Siemianowicach Śląskich koncentrują się na wzmocnieniu potencjału Walcowni Rur Silesia SA, która jest
pracodawcą dla ok. 130 mieszkańców Siemianowic.
Obecnie opracowywana jest nowa strategia oraz plan
inwestycyjny, trwa walka o pozyskanie nowych kontraktów dla tego podmiotu. Planujemy również aktywizację terenów Walcowni Rur „Jedność” sp. z o.o., co będzie możliwe dzięki wykorzystaniu nowych rozwiązań
prawnych, których zastosowanie umożliwi aktywne
działanie na terenach nigdy nie zakończonej inwestycji
walcowni.
Ponadto jesteśmy właścicielem nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska Okęcie w Warszawie.
No, i nie możemy zapomnieć o samolocie, który
obecnie efektywnie dzierżawimy LOT–owi, a który może
zostać uznany za przykład przejętego zabezpieczenia
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– Otrzymanie przez nas, jako członków Zarządu TF
Silesia, wyróżnień związanych z pracą na rzecz śląskich
przedsiębiorców odbieramy jako nagrodę szczególną. Naszym największym atutem jest połączenie do-

świadczenia i inicjatywy dla zwiększania szans regionu
śląskiego i podmiotów działających na tym rynku.
Nasze ostatnie działania sprawdzają się. Jako osoby
prowadzące często trudne i skomplikowane sprawy związane z żywotnymi interesami Śląska, czujemy się docenione i możemy powiedzieć, że zdałyśmy
ten egzamin.
Spółka, którą zarządzamy jest zgranym zespołem
zaangażowanych i kompetentnych osób, a my odpowiadamy za bezpieczne i efektywne gospodarowanie
środkami publicznymi. Mamy świadomość wagi wydarzeń, w których uczestniczymy i poczucie sensu pracy przez wspieranie przedsiębiorstw w rozwiązywaniu
problemów i stwarzaniu szans w zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu. Przed nami kolejne
projekty, akwizycje nowych podmiotów, zwiększanie
wartości posiadanego portfela oraz rozszerzenie palety
oferowanych usług finansowych.
Roz

i

n sz i sz k

ISSN 1896-3579 • Miesięcznik • Rocznik XI

11

