
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krzysztofa Brejzę 

na 4. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 lutego 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina 

Szanowny Panie Premierze! 

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest 44 786 917 akcji spółki PKP Cargo 

SA. Największym akcjonariuszem spółki pozostają Polskie Koleje Państwowe SA, które posiadają 

14 784 194 walory. Prawa z należących do Skarbu Państwa akcji w tym podmiocie wykonuje Pan Minister. 

Wraz z debiutem giełdowym PKP Cargo SA, tj., w dniu 30 października 2013 r., Polskie Koleje Pań-

stwowe SA zbyły 20 926 171 akcji, co odpowiadało 49,96% udziału w strukturze akcjonariatu spółki, po 

cenie emisyjnej wynoszącej 68,00 zł za walor. Transakcja przyniosła Polskim Kolejom Państwowym SA 

1,422 mld zł, zaś na koniec dnia notowań wartość rynkowa spółki wynosiła 3,517 mld zł. 

W dniu 17 czerwca 2014 r. Polskie Koleje Państwowe SA ogłosiły transakcję przyspieszonej budowy 

księgi popytu, w której zbyły kolejnych 7 627 650 akcji, co odpowiadało 17,00% udziału w strukturze akcjo-

nariatu, po cenie 76,50 zł za walor. Transakcja ta przyniosła Polskim Kolejom Państwowym SA 0,583 mld zł, 

zaś wartość rynkowa spółki na koniec dnia notowań wynosiła 3,423 mld zł. 

Obie transakcje przyniosły Polskim Kolejom Państwowym SA łącznie 2,005 mld zł, przy jednoczesnym 

zachowaniu 33,01% udziału w strukturze akcjonariatu, a zarazem zachowaniu kontroli nad spółką, w tym 

uprawnienia do powoływania i odwoływania większości członków rady nadzorczej. 

W dniu 30 grudnia 2014 r. PKP Cargo SA nabyło 80,00% udziałów w spółce Advanced World Transport. 

Transakcja ta obok możliwości ekspansji zagranicznej spowodowała, że kurs akcji spółki w pierwszym pół-

roczu 2015 r. utrzymywał się na średnim poziomie 86,8503 zł za walor. Oznacza to, że wartość rynkowa 

spółki wynosiła 3,889 mld zł (w tym pakiet kontrolowany przez Polskie Koleje Państwowe SA o wartości 

1,284 mld zł). 

W roku 2016 średni kurs akcji PKP Cargo SA utrzymywał się na poziomie 42,4401 zł za walor. 

W roku 2017 średni kurs akcji PKP Cargo SA utrzymywał się na poziomie 59,0208 zł za walor. 

W roku 2018 średni kurs akcji PKP Cargo SA utrzymywał się na poziomie 47,0134 zł za walor. 

W dniu 23 grudnia 2019 r. kurs notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji 

PKP Cargo SA spadł do poziomu historycznego minimum, tj. ceny 19,40 zł za walor. Oznacza to, że wartość 

rynkowa spółki wynosi zaledwie 0,868 mld zł (w tym pakiet kontrolowany przez Polskie Koleje Państwowe 

SA o wartości 0,286 mld zł.) 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Jakie czynniki spowodowały spadek kursu akcji PKP Cargo SA do obecnego poziomu ok. 20,00 zł za 

walor, tj. o ok. 66,8503 zł mniej w porównaniu do średniego kursu w pierwszym półroczu roku 2015, 

a w konsekwencji do obniżenia wartości rynkowej spółki o 2,994 mld zł (w tym pakietu kontrolowanego 

przez Polskie Koleje Państwowe SA o 0,988 mld zł)? 

2. Co się stało z blisko 3 mld zł wartości PKP Cargo SA? 

3. Jakie działania podejmie Pan Minister, aby powstrzymać dalszą utratę wartości aktywów należących do 

Skarbu Państwa, biorąc pod uwagę fakt, iż obecna wycena PKP Cargo SA jest niższa o przeszło 71% w po-

równaniu do pierwszego półrocza roku 2015? 

4. Jakie błędy w zarządzaniu lub polityce właścicielskiej spowodowały tak znaczną utratę wartości akty-

wów należących do Skarbu Państwa? 

5. Jakie konsekwencje wyciągnie Pan Minister wobec zarządzających Grupą PKP, którzy doprowadzili do 

tak znacznej utraty wartości aktywów należących do Skarbu Państwa? 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Brejza 
 

 


