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Towarzystwo Finansowe Silesia (TFS) i Walcownia Rur Silesia (WRS) to g³ówni wierzyciele Walcowni Rur Jednoœæ (WRJ),
³¹cznie kontroluj¹ wszystkie strategiczne aktywa WRJ, posiadaj¹c 87 procent udzia³u w d³ugach tej spó³ki.
Towarzystwo Finansowe Silesia jest wierzycielem hipotecznym na I miejscu, a Walcownia Rur Silesia –
zastawnikiem na ca³ym maj¹tku Walcowni Rur Jednoœæ.

SPRZEDA¯ WALCOWNI RUR BEZSZWOWYCH
SYSTEMU MANNESMANNA
HISTORIA

PLANY NA PRZYSZ£OŒÆ

Obecnie dzia³alnoœæ hutnicz¹ na
terenach historycznie nale¿¹cych do
dawnej Huty Jednoœæ prowadzi WRS
(spó³ka w 100 proc. zale¿na od TFS) –
kontynuuj¹ca 170 - letni¹ tradycjê
hutnicz¹ i nale¿¹ca do najwiêkszych
w Polsce producentów rur stalowych
bez szwu i ze szwem ci¹gnionych
na zimno, bêd¹ca równie¿ jednym
z wierzycieli WRJ.
TFS i WRS, jako g³ówni wierzyciele WRJ, zapraszaj¹ wszystkich
zainteresowanych nabyciem
aktywów walcowni ci¹g³ej rur bez
szwu w Siemianowicach Œl¹skich.
Przeszkody formalne, zwi¹zane
z obci¹¿eniami maj¹tku WRJ przez
banki, Stalexport i Ministra Finansów,
przesta³y funkcjonowaæ w 2007 roku.
Towarzystwo Finansowe Silesia
wykupi³o d³ugi od wierzycieli i przygotowa³o maj¹tek uporz¹dkowany do
zbycia w trybie egzekucji komorniczej.
S¹d od tego czasu odrzuci³ b¹dŸ
umorzy³ wnioski sk³adane przez WRJ
dotycz¹ce upad³oœci uk³adowej,
likwidacyjnej i sanacji spó³ki.
W celu uporz¹dkowania sytuacji
prawnej i maj¹tkowej Walcowni Rur
Jednoœæ, w czerwcu 2017 roku
Zgromadzenie Wspólników podjê³o
uchwa³ê o postawieniu spó³ki w stan
likwidacji.
Sprzeda¿ bêdzie mog³a nast¹piæ w trybie egzekucyjnym, co
oznacza dla nabywcy, ¿e kupowany
maj¹tek bêdzie wolny od obci¹¿eñ.
Maj¹tek
jest
zabezpieczony,
urz¹dzenia znajduj¹ siê w halach
w
dobrym
stanie.
Znalezienie
nabywcy
urz¹dzeñ
ci¹gu
technologicznego walcowni rur bez
szwu systemu Mannesmanna pozwoli
nie
tylko
na
odzyskanie
wierzytelnoœci, ale równie¿ na
pozyskanie œrodków finansowych na
program
inwestycyjny
WRS
zatrudniaj¹cej obecnie ponad 130
osób w Siemianowicach Œl¹skich.
Niniejszy
artyku³
rozpoczyna
now¹ akcjê informacyjn¹ o mo¿liwoœci
zakupu maj¹tku WRJ. Informacja,
z uwagi na specyfikê maj¹tku, bêdzie
rozpropagowana wœród podmiotów
dzia³aj¹cych na rynku hutniczym na
ca³ym œwiecie. Dzia³ania bêd¹
prowadzone na szerok¹ skalê m.in.
og³oszenia w najwiêkszych portalach
zwi¹zanych z bran¿¹ stalow¹ jak
równie¿ w specjalistycznej prasie
o zasiêgu ogólnoœwiatowym.
Potencjalnym zainteresowanym
proponowany jest zakup maj¹tku
w ca³oœci lub w zorganizowanych
technologicznie czêœciach.

Piec obrotowy.

Walcarka ci¹g³a i redukcyjna tulei.

Walcarka redukcyjna.

Walcarka skoœna dziuruj¹ca SMS MERR.

Oferujemy ci¹g technologiczny walcowni rur bez szwu
systemu Mannesmanna, na który sk³adaj¹ siê g³ównie:
?
obrotowy piec grzewczy wsadu
?
pokroczny piec podgrzewczy
?
walcarka skoœna dziuruj¹ca
?
walcarka redukcyjna tulei
?
walcarka ci¹g³a z trzpieniem trzymanym
?
walcarka redukcyjna z naci¹giem
?
zespó³ do indukcyjnego dogrzewania rur

Dostawy g³ównych urz¹dzeñ
technicznych renomowanej firmy
Mannesmann Demag (aktualnie
SMS MEER) mia³y miejsce
w latach 2000-2002.
Podobne uk³ady technologiczne SMS MEER funkcjonuj¹
w walcowniach rur bezszwowych
na ca³ym œwiecie.
Budowê walcowni na terenie
Siemianowic Œl¹skich w 1978
roku rozpoczê³a ówczesna Huta
Jednoœæ (postawiona w stan
likwidacji w 2003 roku, a w 2017
roku wykreœlona z KRS).
Huta
Jednoœæ
nie
by³a
w stanie samodzielnie sfinansowaæ
ani
zapewniæ
prawid³owego
finansowania
d³ugoterminowego
skreœlonej
z listy inwestycji centralnych
walcowni o wartoœci kilkuset
milionów z³otych.
Walcownia Rur Jednoœæ
powo³ana w 1995 roku mia³a
dokoñczyæ realizacjê inwestycji
budowy walcowni rur o zdolnoœci
160 tys. ton rur rocznie, jednak¿e
przerwanie finansowania inwestycji w 2001 roku w finalnej fazie
przed próbami technologicznymi
spowodowa³o wstrzymanie prac
gotowej ju¿ w 95 proc. inwestycji.
Od tej pory zaczê³y siê
problemy spó³ki – kilkuset
milionowe zad³u¿enie, zastawy
wierzycieli na maj¹tku oraz
skomplikowane kwestie w zakresie
w³asnoœci
gruntów
i budynków sta³y siê przeszkod¹
kontynuacji
projektu
przez
Walcowniê Rur Jednoœæ i innych
inwestorów.
Aktualnie ca³y maj¹tek oraz
nieruchomoœci walcowni objête
s¹
postêpowaniem
egzekucyjnym, prowadzonym
przez
komornika s¹dowego na wniosek
wierzycieli.
Towarzystwo
Finansowe
Silesia oraz jej 100-proc. spó³ka
zale¿na Walcownia Rur Silesia
oferuj¹ do sprzeda¿y maj¹tek
Walcowni Rur Jednoœæ.

Odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie powinny zostać przesłane

w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2018 roku
na adres: Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., ul.Ligocka 103, 40-568 Katowice

Zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail:

wrj@wrj.info.pl
lub za pomoc¹ formularza na stronie internetowej

www.wrj.info.pl
na której znajd¹ Pañstwo dodatkowe informacje, spis urz¹dzeñ oraz galeriê zdjêæ.

