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PIR przewiduje 2 mld zł inwestycji w projekty PPP
Polskie Inwestycje Rozwojowe przewidują, Ŝe zaangaŜowanie w projekty realizowane w
formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wyniesie 2 mld zł - poinformował na
poniedziałkowej konferencji prasowej prezes PIR Mariusz Grendowicz.
"W ramach puli dedykowanej na działalność PIR przewidujemy, Ŝe 2 mld zł z 10 mld zł będzie alokowane na
PPP" - powiedział Grendowicz.
W poniedziałek Polskie Inwestycje Rozwojowe podpisały z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej
w Olsztynie porozumienie dotyczące projektu budowy elektrociepłowni o mocy 100 MW działającej w
kogeneracji oraz modernizacji istniejącej ciepłowni miejskiej Kortowo. Całkowita wartość inwestycji jest
szacowana na około 600 mln zł.
PIR będzie w tym projekcie pasywnym inwestorem finansowym, którego zaangaŜowanie prawdopodobnie
nie przekroczy 150 mln zł.
"Nasze zaangaŜowanie w ten projekt zaleŜeć będzie od ostatecznej wartości inwestycji i od tego, w jakim
stopniu projekt korzystać będzie ze wsparcia unijnego. MoŜemy jednak przyjąć, Ŝe zaangaŜowanie PIR nie
będzie przekraczać 150 mln zł" - powiedział Grendowicz.
Kluczowe znaczenie dla inwestycji w Olsztynie będzie miał udział partnera prywatnego, który zostanie w
trzecim kwartale wyłoniony w trakcie przetargu prowadzonego przez MPEC. Obecnie trwa dialog
konkurencyjny z pięcioma podmiotami: koreańską firmą POSCO Engineering & Construction, hiszpańską
Abeinsa Ingenieria y Construcción Industrial, konsorcjum firm z udziałem NDI, NDI Hotel Management i
Besix Group, firmą Strabag i konsorcjum firm z udziałem Dalkia Term, Dalkia Poznań i Dalkia Poznań
Zespół Elektrociepłowni. Partner prywatny odpowiedzialny będzie za wybudowanie elektrociepłowni oraz jej
późniejsze zarządzanie, poprzez powołaną spółkę celową. MPEC wniesie do SPV wkład w postaci gruntu i
ciepłowni Kortowo. Partner prywatny obejmie udziały w spółce w zamian za środki pienięŜne przeznaczone
na sfinansowanie inwestycji. Finansowanie uzupełnią wkład PIR oraz kredyty bankowe.
Budowa elektrociepłowni w Olsztynie ma zagwarantować miastu dostawy ciepła po 2017 roku, gdy z
zasilania sieci miejskiej zrezygnuje zewnętrzny dostawca ciepła, spółka Michelin Polska. Do produkcji
energii elektrociepłownia ma wykorzystywać paliwo alternatywne powstałe w wyniku przetwarzania
odpadów komunalnych. Paliwem uzupełniającym będzie węgiel lub gaz.
Grendowicz pytany o kolejne projekty energetyczne, w które PIR mógłby się zaangaŜować, odpowiedział:
"W przypadku sektora energetyki największe szanse na realizację mają projekty realizowane w oparciu o
spółki celowe, w obszarze kogeneracji i tu oczekiwałbym przestrzeni dla kolejnych projektów".
Dodał, Ŝe PIR pracuje obecnie intensywnie nad 2-3 transakcjami. Wśród przygotowywanych projektów są
projekty kogeneracyjne.
Grendowicz poinformował, Ŝe polityka inwestycyjna PIR została w połowie grudnia zatwierdzona przez radę
nadzorczą spółki, a wkrótce powinna być zatwierdzona przez jej WZ.
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