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Warszawa, 9 sierpnia 2019

CIECH Soda Romania - obecna sytuacja
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CIECH Soda Romania - executive summary
CIECH Soda Romania - obecna sytuacja

Decyzja o przygotowaniu do wstrzymania 
produkcji jednego z czterech zakładów sodowych 
Grupy CIECH, po okresie wypowiedzenia umowy

Cena proponowana w negocjacjach nie pozwala 
na prowadzenie rentownej działalności

Wypowiedzenie przez CET umowy na dostawę 
pary technologicznej, z okresem wypowiedzenia 

upływającym 18 września 2019

Analiza możliwości prowadzenia biznesu 
w Rumunii w krótkim i długim terminie

W analizach przy tworzeniu Strategii Grupy CIECH 
na lata 2019-2021 założono udział EBITDA (Z) 
rumuńskiego biznesu w wyniku Grupy CIECH 

na poziomie mniejszym niż 1% w 2021



CIECH Soda Romania jest jednym z czterech zakładów sodowych Grupy CIECH

3

CIECH Soda Romania - podstawowe informacje
CIECH Soda Romania - obecna sytuacja

Zakład zalicza się do ważnych firm na mapie gospodarczej Rumunii i jest jednym z największych pracodawców w swoim regionie

2006 - przejęcie zakładu przez 

Grupę CIECH
60 lat historii produkcji

Ponad 100 mln EUR - środki 

pieniężne zainwestowane w Rumunii 
w przeciągu 13 lat, głównie 
w zwiększenie mocy produkcyjnych 
i efektywności produkcji

Ok. 600 pracowników

3% PKB całego województwa 

Vâlcea w 2018

52% udział w wolumenie sody 

sprzedawanym w Rumunii

540 tt - roczne moce produkcyjne 

zakładu

100% wolumenu sprzedawane 

w kontraktach rocznych, kwartalnych 
lub spotowych

Ok. 80% sprzedaży stanowią rynki 

zamorskie głównie: Indie, 
Bangladesz, Egipt, Nigeria

Brak własnego źródła energii oraz 
surowców - zewnętrzni dostawcy

Ok. 20% sprzedaży stanowi rynek 

wewnętrzny i kraje sąsiadujące
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CET Govora - podstawowe informacje
CIECH Soda Romania - obecna sytuacja

Ze względu na niską efektywność oraz brak inwestycji w unowocześnianie 
technologii, CET zmaga się z licznymi problemami operacyjnymi i finansowymi 

W przypadku pozostałych kluczowych surowców (kamień wapienny, solanka), CSR jest również zdany na jednego dostawcę

CET jest wyłącznym dostawcą pary technologicznej dla CIECH Soda Romania

Elektrociepłownia zapewnia 
ogrzewanie oraz ciepłą wodę 
dla pobliskich miast Govory

Ok. 1800 pracowników

Zakład dysponuje 4 turbinami 
o łącznej mocy 200 MW oraz 
5 kotłami (3 węglowe, 2 gazowe)

CET zaopatruje w parę klientów 
przemysłowych (głównie CSR oraz 
Chimcomplex, dawniej Oltchim)

W 2016 roku CET złożył wniosek o upadłość, wskutek słabej kondycji 
finansowej

Prawdopodobieństwo wysokich nakładów inwestycyjnych w związku 
z brakiem instalacji SOx/NOx

Największa z kopalń węgla CET 
wstrzymała wydobycie 
z powodu katastrofy górniczej 
- niewielka szansa na 
wznowienie wydobycia

W skład CET Govora wchodzą trzy 
kopalnie węgla brunatnego
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Historia współpracy CSR z CET
CIECH Soda Romania - obecna sytuacja

28.12.2018:

przedłużenie
terminu ustalenia
formuły cenowej
na dostawy pary
technologicznej oraz
uzgodnienie nowej
ceny na 1Q2019
(przeniesienie cen
certyfikatów CO2)

27.11.2018:

przedłużenie
terminu ustalenia
formuły cenowej
na dostawy pary
technologicznej oraz
uzgodnienie nowej
ceny do końca 2018
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18.06.2019: wypowiedzenie przez
CET umowy zawartej 1 kwietnia
2019, z 3-miesięcznym okresem
wypowiedzenia - okres upływa
18 września 2019

23.05.2019: katastrofa górnicza w jednej
z kopalń CET (wstrzymanie wydobycia węgla,
z którego zasilano kotły produkujące parę dla
CSR)

20.03.2019: informacja o możliwości

ograniczenia dostaw pary o ok. 20%, od 15
maja 2019 do rozpoczęcia okresu grzewczego -
ogłoszony zamiar przeprowadzenia zwolnień
grupowych, do 16% załogi w CSR

24.05.2019: ograniczenie dostaw pary
o ok. 20%

01.04.2019: zawarcie umowy na dostawy
pary technologicznej do końca 2020,
przeniesienie cen certyfikatów CO2 na CIECH,
szacunkowa wartość umowy 330,6 mln PLN (21
m-cy)

18.11.2016: zawarcie umowy na dostawy pary
technologicznej - 10-letni kontrakt z ceną pary do 31 grudnia
2018, cena EUA w cenie pary, szacunkowa wartość umowy
305,3 mln PLN (24 m-ce)

03.05.2016: ogłoszenie upadłości CET, głównego dostawcy

CSR, oraz wszczęcie postępowania układowego CET
(09.05.2016) - dostawy realizowane bez zakłóceń

06.07.2016: wypowiedzenie umowy CSR przez CET na
dostawę pary technologicznej, ze skutkiem na dzień
31.07.2016; dostawy pary technologicznej do CSR
kontynuowane po 31 lipca 2016, ze stopniowym ograniczeniem
o 25% dziennie, aż do całkowitego wstrzymania dostaw

03.08.2016: wstrzymanie produkcji sody przez CSR,
w wyniku ograniczania dostaw pary technologicznej przez CET

19.08.2016: wznowienie dostaw pary technologicznej przez

CET oraz rozpoczęcie procesu przywrócenia produkcji
sody przez CSR, po orzeczeniu zawieszającym skutki prawne
dokonanego wypowiedzenia umowy dostawy pary przez CET
(18.08.2016)

06.09.2016: oddalenie orzeczenia z 18 sierpnia 2016 oraz
zatwierdzenie nowych warunków finansowych dostaw pary -

podwyższenie ceny pary o ok. 16% (kompromis po
wielotygodniowych negocjacjach)
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cena z certyfikatami CO2

teoretyczna cena bez 
certyfikatów CO2

20122008 2010 2014 2016 2018

ok.+135%

1H

obecnie

19.09.+

Możliwość produkcji pary z turbin gazowych przez CET
po dużo wyższej cenie

Cena proponowana w negocjacjach nie pozwala na prowadzenie rentownej działalności

CIECH Soda Romania - obecna sytuacja

34%

51%

42%

30%

24% 18%

0%

50%

100%

2018 Po 18.09.2019*

Struktura kosztów całkowitych CSR

inflacja PPI w Rumunii 

Ceny pary technologicznej dla CSR na przestrzeni lat

Para technologiczna wygenerowała ok. 45% kosztów 
zmiennych wytworzenia w 2018

CET systematycznie podnosi ceny pary dla CSR

*Prognozowana struktura kosztów całkowitych po 18.09.2019, w przypadku akceptacji ostatniej ceny zaproponowanej przez CET
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2018 2019P 2020P 2021P

EBITDA (Z) biznesu rumuńskiego CIECH [mln PLN] i udział w wynikach Grupy CIECH
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Hibernacja nie powinna wpłynąć na realizację strategii
CIECH Soda Romania - obecna sytuacja

Zgodnie z najlepszą wiedzą CIECH, ewentualne wstrzymanie produkcja rumuńskiego zakładu 
nie powinna zagrozić osiągnięciu strategicznego celu, ponad 900 mln PLN EBITDA (Z) w 2021

W analizach przy tworzeniu Strategii Grupy na lata 2019-2021 założono udział 

EBITDA (Z) rumuńskiego biznesu w wyniku Grupy CIECH na poziomie mniejszym niż 1% w 2021

<1%

9%

45

-34

2018 2019P 2020P 2021P

FCF biznesu rumuńskiego CIECH* [mln PLN]

*FCF uproszczony: EBITDA (Z) - CAPEX 
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Decyzja pozostawia wiele otwartych możliwości
CIECH Soda Romania - obecna sytuacja

Dla zapewnienia możliwości generowania przez CSR zysków w przyszłości, konieczne jest zawarcie długoterminowych 
umów ze strategicznymi dostawcami, gwarantujących przewidywalność kosztową w kolejnych latach

Powstanie nowego źródła pary o racjonalnym 
koszcie oraz długoterminowy kontrakt 
na pozostałe surowce

Wykorzystanie dostępnych zasobów 
do uruchomienia produkcji o innym profilu 
(sól, inne)

Przegląd opcji strategicznych

Hibernacja do momentu pojawienia się ekonomicznie racjonalnego rozwiązania, w pierwszej kolejności 
zapewniającego opłacalność działalności w Rumunii w perspektywie długoterminowej

Tymczasowa
hibernacja

Przegląd opcji 
strategicznych

Kontynuacja 
produkcji

Tymczasowa
hibernacja

Rozmowy z CET nt dalszej współpracy 
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Działania skierowane do kluczowych interesariuszy
CIECH Soda Romania - obecna sytuacja

Klienci Pracownicy Dostawcy Banki

Przeanalizowane kontrakty, 
renegocjacje 

i wypowiedzenie 
kontraktów, wsparcie 

dostawami 
z innych lokalizacji 

Możliwość łatwego 
zarządzania 

kontraktami dzięki 
relacjom oraz 
kontraktom 

krótkoterminowym

W zakresie HR na 
hibernacji mogą 

skorzystać pozostałe 
zakłady sodowe Grupy 

CIECH

Szansa na rozpoczęcie 
rozmów nt dalszej 

potencjalnej, 
długoterminowej 

współpracy

Zgodnie z najlepszą 
wiedzą podjęcie 

decyzji o hibernacji nie 
spowoduje naruszenia 
kowenantów i innych 
postanowień umów 

kredytowych

Analiza i ocena planu 
relokacji, PDO, najlepszego 

pakietu osłonowego dla 
pracowników, 
outplacement 

Ocena zobowiązań 
i plan 

rozwiązywania 
umów

Informacja 
o podjęciu decyzji 
o przygotowaniu 

do hibernacji 
zakładu



www.ri.ciechgroup.com

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych, zawiera jedynie informacje podsumowujące i nie ma wyczerpującego charakteru, ani nie jest przeznaczone do
tego, by być jedyną podstawą jakiejkolwiek analizy lub oceny. CIECH S.A. nie składa żadnych zapewnień (wyraźnych lub dorozumianych) w zakresie informacji przedstawionych w niniejszym
opracowaniu i nie należy polegać na żadnych informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, łącznie z zawartymi w nim prognozach, szacunkach i opiniach. CIECH S.A. nie przyjmuje
żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, pominięcia lub nieprawidłowości zawarte w niniejszym dokumencie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które CIECH S.A. uznaje za
wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Niniejsze opracowanie nie stanowi reklamy ani oferowania papierów
wartościowych w publicznym obrocie. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności imogą istotnie różnić się od
faktycznych rezultatów. CIECH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na
korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga
pisemnej zgody CIECH S.A.

KONTAKT DLA INWESTORÓW:
Relacje Inwestorskie CIECH S.A.

+48 669 600 567
ri@ciechgroup.com


