Zwi&#261;zek Zawodowy Pracownik&#243;w Ruchu Ci&#261;g&#322;ego Petrobaltic

MAYDAY MAYDAY MAYDAY
Autor: Webmaster
30.03.2009.
Zmieniony 16.04.2009.

Pismo wysłane 25.03.2009 r. do: Prezydenta RP, Premiera RP,Wicepremiera i Ministra
Gospodarki,Ministra Skarbu Państwa, Szefa BBN,Prezesa NIK,Szefa CBA.
Dnia 24.03.2009 r. na spotkaniu z załogą Zarząd Petrobaltic S.A. poinformował o złej kondycji
finansowej Spółki, problemach w uzyskaniu kredytów i możliwej utracie płynności finansowej. Pod
przykrywką kryzysu światowego Zarząd wprowadził pakiet antykryzysowy ukrywając w ten sposób
faktyczną przyczynę złej sytuacji, tj. wyprowadzenie olbrzymich środków finansowych na wątpliwą
ekonomicznie inwestycję na M. Północnym, nie pozostawiając środków na bieżącą działalność firmy.
Zarząd Grupy Lotos przy pomocy Zarządu Petrobaltic S.A. od 2005 r. gromadził środki pieniężne na
koncie firmy, składał wielokrotnie puste deklaracje rozwoju i pozorował działania inwestycyjne na Morzu
Bałtyckim, doprowadzając ostatecznie do przekazania całości środków na cele inwestycyjne w innym
kraju.
Grupa Lotos stworzyła mechanizm podejmowania decyzji polegający na obsadzeniu stanowisk w
Radach Nadzorczych i Zarządach Spółek Grupy Kapitałowej tymi samymi ludźmi. Takie postępowanie
doprowadziło do braku transparentności działań, a najczęściej powtarzającym się tam nazwiskiem jest
nazwisko Pana P. Olechnowicza, który jest Prezesem Grupy Lotos, pełni funkcję w Radzie Nadzorczej
Petrobaltic S.A. i w Radzie Dyrektorów Lotos E&P Norge. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że
Dyrektor Generalny Lotos E&P Norge Pan H.Carlsen jako członek Komitetu Rzeczowego Grupy Lotos
torpeduje zakup platformy â€“ elementu kluczowej inwestycji Petrobalticu na M. Bałtyckim.
Â Â Związki Zawodowe informowały nadzór właścicielski o działaniach Zarządu mogących doprowadzić
do takiej sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że mimo to nie podjęto żadnych działań kontrolnych i
naprawczych dając tym samym pełne przyzwolenie Zarządowi Grupy Lotos na doprowadzenie
Petrobalticu do upadłości. Były wiceprezes Zarządu Pan Przemysław Jaworski już w 2007 r. odważył się
oficjalnie przedstawić pogarszającą się sytuację firmy oraz wskazał nieprawidłowości i naruszenia za co
został zwolniony dyscyplinarnie.
Â Â Wnosimy o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu odwołanie dotychczasowego Zarządu i
Rady Nadzorczej Petrobaltic S.A. oraz zablokowanie przekazania Grupie Lotos pozostałych w rękach
Skarbu Państwa 30,32 % akcji Petrobalticu S.A. Przekazanie akcji doprowadzi do całkowitej utraty
bezpośredniej kontroli ze strony Skarbu Państwa nad naszym przedsiębiorstwem.
Â Â W trosce o bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz w celu uchronienia kolejnej strategicznej firmy
przed upadkiem pozwalamy sobie przedstawić w załączeniu naszą wizję rozwoju Petrobaltic S.A.
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