
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dąbrowa Górnicza, 11 grudnia 2014 r.  

TAMEH  z maj ątkiem 

Sąd w Katowicach zarejestrował 10 grudnia podział spó łek z Grupy TAURON oraz 

ArcelorMittal poprzez wydzielenie cz ęści ich maj ątku do TAMEH Polska  

 

Podział spółek dzielonych – tj. ArcelorMittal Poland, TAURON Ciepło oraz TAURON Wytwarzanie, 

poprzez wydzielenie części majątku spółek dzielonych do spółki TAMEH Polska – wynika z realizacji 

postanowień umowy wspólników zawartej 11 sierpnia br. pomiędzy spółkami z Grupy TAURON 

(TAURON Polska Energia, TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło ) oraz Grupy ArcelorMittal 

(ArcelorMittal Poland , AMO Holding 11 , AM Global Holding Bis , ArcelorMittal Ostrava).  

Podział spółek został dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez 

przeniesienie na spółkę przejmującą części majątku każdej ze spółek dzielonych w zamian za udziały 

spółki przejmującej, które zostały objęte przez: 

− AMO Holding 11 oraz AM Global Holding Bis sarl – w zamian za część majątku wydzieloną z 

ArcelorMittal Poland, tj. Elektrociepłownię w krakowskim oddziale spółki,  

− TAURON Polska Energia  – w zamian za część majątku wydzieloną z TAURON Ciepło, tj. 

Zakład Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej oraz w zamian za część majątku wydzieloną 

z TAURON Wytwarzanie, tj. Elektrownię Blachownia w Kędzierzynie Koźlu. 

W związku z podziałem spółek kapitał zakładowy TAMEH Polska został podwyższony do przeszło 340 

mln zł, poprzez utworzenie 3.401.135 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.  

Po rejestracji podziału, spółka TAMEH Polska  posiada trzech wspólników – TAURON Polska Energia 

(96,83 proc. udziału w kapitale zakładowym), AM Global Holding Bis sarl (2,38 proc. udziału w kapitale 

zakładowym) oraz AMO Holding 11 (0,79 proc. w kapitale zakładowym).  

TAMEH Polska, zgodnie z założeniami zawartej umowy wspólników, jest polskim podmiotem 

operacyjnym, powołanym do eksploatacji elektrociepłowni w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland, 

Zakładu Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej oraz Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie Koźlu. 

Podział spółek stanowi jeden z elementów wspólnego przedsięwzięcia Grupy TAURON oraz Grupy 

ArcelorMittal, którego głównym celem biznesowym jest długoterminowa i międzynarodowa współpraca 

spółek w obszarze energetyki przemysłowej. Założono również rozwój aktywów energetycznych po 
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stronie TAURONA i zapewnienie dostaw mediów (m. in. energii elektrycznej, ciepła, dmuchu 

wielkopiecowego i sprężonego powietrza) dla zakładów ArcelorMittal. 
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tel. +48 32 776 76 30 
e-mail: sylwia.winiarek@arcelormittal.com 
 
 

O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego 
przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w Europie 
walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady 
Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 
11 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, 
specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. 

Przez 10 lat obecności w Polsce firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała ponad 5 mld złotych, unowocześniając każdy 
etap produkcji. Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc.,  znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc.,  dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Firma 
jest jedynym w Europie i jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m. 

ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne programy edukacyjne, 
ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych 10 lat firma przeznaczyła na te cele 12 mln złotych.  

Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com 

O ArcelorMittal 

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach z zakładami zlokalizowanymi w 20 z nich. 
Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji stali, firma jest liderem we wszystkich czołowych 
sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą 
pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.  

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w 
sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz kontrahentów firmy, a także troszczy się 
o społeczności lokalne, wśród których działa.  

Stal jest dla ArcelorMittal materiałem życia, jako że z niego tworzone są podstawy współczesnego świata: od linii kolejowych, 
przez samochody, po pralki. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań koncepcyjnych, dzięki którym 
produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.  

ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a działalność górnicza 
stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem geograficznym złoża rudy żelaza oraz 
węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty 
ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy. 

W 2013 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 79,4 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,2 
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58,4 miliona ton.  

ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), 
Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com 

 


