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Zastrzeżenie: 
 
Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji podaje informacje przekazane przez strony zgłaszające zamiar koncentracji 
w sekcji 1.2 Formularza CO do publicznej wiadomości w celu poprawy przejrzystości. Informacje te zostały 
przygotowane przez strony zgłaszające zamiar koncentracji na ich własną odpowiedzialność, a treść tych 
informacji w żadnym stopniu nie wpływa na ewentualną ocenę planowanej transakcji przez Komisję. Komisja 
nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd informacje 
zawarte w formularzu. 
 
COMP/M.5979 - KGHM / TAURON WYTWARZANIE / JV 
 

SEKCJA 1.2 
 

Opis koncentracji 
 
 

Stronami planowanej koncentracji są KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, 
Polska, spółka będąca jednostką dominującą grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź 
S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach, Polska, spółka 
zależna wchodząca w skład grupy kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.  

 
Przedmiotem planowanej koncentracji jest utworzenie przez KGHM i TAURON 
Wytwarzanie wspólnego, nowego przedsiębiorcy (joint venture) w celu budowy 
nowego gazowo-parowego bloku energetycznego o mocy elektrycznej ok. 850 MWe, na 
terenie należącej do TAURON Wytwarzanie  Elektrowni Blachownia na obszarze 
Polski. 

 
Wspólna kontrola nad JV sprawowana będzie przez TAURON Wytwarzanie oraz 
KGHM poprzez objęcie przez obydwa powyższe podmioty po 50 % udziałów każdy w 
nowopowstałej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. JV prowadzić będzie 
działalność obejmującą w szczególności wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej 
oraz (w marginalnym zakresie) regulacyjnych usług systemowych, zatem zadaniem JV 
będzie zarówno wybudowanie, jak i eksploatacja Nowego Bloku energetycznego. 

 
Rynek energii elektrycznej w Polsce w niedalekiej przyszłości charakteryzować się 
będzie deficytem mocy wytwórczych, co powoduje że powstanie nowego źródła 
zaopatrzenia w energię elektryczną staje się konieczne dla zapewnienia stabilności oraz 
bezpieczeństwa dostaw na rzecz odbiorców energii, w tym odbiorców w 
gospodarstwach domowych. Głównym celem budowy nowego bloku energetycznego 
jest zastąpienie jednostek TAURON Wytwarzanie: 

 
• zużytych, pracujących ponad trzydzieści lat, 
• nieekologicznych, w odniesieniu do nowych wymagań stawianych energetyce przez 

UE w sprawie emisji i imisji zanieczyszczeń do atmosfery, 
mało sprawnych, w odniesieniu do nowych technologii. 


