Bogdanka, 18 marca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Lubelski WĊgiel „Bogdanka” S.A.

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2010 r.

Zarząd Lubelski WĊgiel „Bogdanka” S.A przedkłada wniosek wraz z uzasadnieniem
w sprawie proponowanego podziału zysku netto wypracowanego przez SpółkĊ w
2010 r. w wysokoĞci 227 362 313,44 zł.

Zarząd wnioskuje aby zysk netto za 2010 r. w wysokoĞci 227 362 313,44 zł
(słownie: dwieĞcie dwadzieĞcia siedem milionów, trzysta szeĞüdziesiąt dwa tysiące,
trzysta trzynaĞcie złotych 44/100) przeznaczyü w całoĞci na kapitał rezerwowy
Spółki.

Uzasadnienie
Kapitał zapasowy Spółki na koniec 2010 r. wynosił 548.654.950,29 zł. Zgodnie z art. 396
kodeksu spółek handlowych kwota ta przekracza ustawową wartoĞü 1/3 kapitału
zakładowego, co zwalnia SpółkĊ z dokonywania 8 % odpisu z zysku roku obrotowego na ten
kapitał.
W ramach podziału zysku, Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie całego zysku
wypracowanego w roku 2010, tj. kwoty 227 362 313,44 zł, na zasilenie kapitału rezerwowego
Spółki.
OkreĞlone w Planie Techniczno – Ekonomicznym Spółki na rok 2011 inwestycje wynikają z
realizowanej obecnie przez SpółkĊ „Strategii rozwoju Lubelskiego WĊgla „Bogdanka” S.A. w
latach 2011-2015 w oparciu o rozbudowĊ Pola Stefanów”. Według załoĪeĔ okreĞlonych w
Strategii Spółka zamierza ponieĞü w latach 2011-2015 nakłady na inwestycje przekraczające
sumĊ kapitałów własnych - z czego najwiĊcej w roku 2011.
Realizowana Strategia rozwoju LW „Bogdanka” S.A. zakłada budowĊ wartoĞci Spółki
poprzez:
9 wzrost zdolnoĞci produkcyjnych zakładu górniczego,
9 udostĊpnienie pokładów wĊgla typ 34,
9 wzrost efektywnoĞci działalnoĞci
jednostkowych wydobycia,

wydobywczej

poprzez

obniĪenie

kosztów

9 ograniczenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalnoĞci wydobywczej poprzez
uruchomienie drugiego szybu wydobywczego.
Podstawowym celem tej strategii jest podwojenie wydobycia z obecnych ok. 5,8 mln ton
wĊgla handlowego rocznie, do ok. 11,5 mln ton w roku 2014. OsiągniĊcie załoĪonego celu
związane jest z realizacją strategii w zakresie inwestycji poprzez:
1. Uruchomienie szybu zjazdowo-materiałowego 2.2. (nastąpiło w roku 2008)
2. Uruchomienie szybu wydobywczego – skipowego 2.1.
3. Budowa estakady taĞmowej dla transportu urobku z szybu 2.1 do ZPMW
w Bogdance.
4. Rozbudowa ZPMW do zdolnoĞci przeróbczej 2400 Mg/h oraz modernizacja
infrastruktury kolejowej.
Oddanie i uruchomienie szybu 2.2 (zjazdowo-materiałowego), a takĪe innych obiektów
infrastruktury powierzchni pola Stefanów związanych z jego funkcjonowaniem tj. lampowni,
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cechowni i łaĨni, umoĪliwiło zintensyfikowanie prac związanych z budową poziomu 990
poprzez skrócenie dróg transportowych materiałów oraz wydłuĪenie czasu pracy załogi.
Podstawowym celem działaĔ inwestycyjnych w 2011 roku jest zakoĔczenie zadaĔ
dotyczących uruchomienia wydobycia szybem 2.1 w polu Stefanów.
Plan na 2011 r. obejmuje:
9 kontynuacjĊ budowy szybu wydobywczo-wentylacyjnego 2.1 w polu Stefanów
wraz z obiektami towarzyszącymi,
9 rozbudowĊ Zakładu Przeróbki Mechanicznej WĊgla wraz z budową estakady
taĞmowej dla transportu urobku z szybu 2.1 w Polu Stefanów do Zakładu
Przeróbki Mechanicznej WĊgla w Polu Bogdanka,
9 budowĊ wyrobisk poziomych,
9 inwestycje związane z ochroną Ğrodowiska,
9 budowĊ nowych i modernizacjĊ istniejących obiektów budowlanych,
9 zakupy gotowych dóbr.

Realizacja wymienionych wyĪej inwestycji przyczyni siĊ bezpoĞrednio do dwukrotnego
wzrostu wydobycia i sprzedaĪy wĊgla przez SpółkĊ, wobec czego jej udział w rynku wĊgla
kamiennego w Polsce wzroĞnie z obecnych ok. 7,6% do 15,0%. Realizacja przedmiotowych
inwestycji wpłynie bezpoĞrednio na wzrost wartoĞci generowanych przychodów i wyników
finansowych, co przełoĪy siĊ na wzrost wartoĞci Spółki dla akcjonariuszy. Zastosowanie
najnowszych i wysoce efektywnych maszyn i urządzeĔ oraz nowoczesnych technologii
urabiania w połączeniu z dyscypliną kosztową i efektem skali wynikającym z planowanego
zwiĊkszenia wydobycia wpłynie, jak wskazują prognozy, na zmniejszenie jednostkowego
kosztu wydobycia, a tym samym na wzrost akumulacji (zysku na sprzedaĪy wĊgla) i
rentownoĞci prowadzonej działalnoĞci. PowyĪsze oznacza, iĪ produkcja Spółki bĊdzie
charakteryzowała siĊ niskimi kosztami wydobycia wĊgla, co pozwoli jej na powiĊkszenie
posiadanej juĪ dzisiaj przewagi konkurencyjnej wobec innych producentów i pozwoli z
powodzeniem konkurowaü zarówno z wĊglem rosyjskim jak i dostĊpnym w portach ARA, nie
wspominając o polskich kopalniach zlokalizowanych na ĝląsku. Nie bez znaczenia pozostaje
równieĪ fakt, iĪ realizacja wybranych inwestycji (m.in. budowa centralnej klimatyzacji
wyrobisk dołowych) przyczyni siĊ do wzrostu bezpieczeĔstwa i poprawy warunków pracy
ludzi, a tym samym osiąganej przez SpółkĊ wydajnoĞci, poprzez wydłuĪenie czasu pracy
robotników bezpoĞrednio produkcyjnych, pracujących w wyrobiskach podziemnych.
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Mając na uwadze zaplanowane do zrealizowania w roku 2011 oraz latach kolejnych
inwestycje, Zarząd wnioskuje o pozostawienie całego zysku w Spółce.

1.

Prezes Zarządu

Mirosław Taras

...............................

2.

Z-ca Prezesa Zarządu

Krystyna Borkowska

...............................

3.

Z-ca Prezesa Zarządu

Zbigniew Stopa

...............................

4.

Z-ca Prezesa Zarządu

Waldemar Bernaciak

...............................

5.

Członek Zarządu

Lech Tor

...............................

4

