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 Ministerstwo Skarbu Państwa zdecydowało o zamknięciu procesu prywatyzacji 

Krajowej Spółki Cukrowej (KSC) w dotychczasowej formule. Jednym z kilku powodów tej 

decyzji były przede wszystkim kwestie związane z ewentualnymi zmianami zakresu regulacji 

unijnego rynku cukru po 2015 roku, co może mieć wpływ na wartość spółki. Z informacji, 

jakie podało Ministerstwo Skarbu Państwa wynika, iż do resortu docierały informacje o 

możliwości wystąpienia ryzyka zakupu akcji przez nieuprawnione osoby, pomimo, że zostały 

wprowadzone maksymalne zabezpieczenia z tym związane. Plantatorzy związani z Krajową 

Spółką Cukrową, zwrócili MSP także uwagę na fakt wysokiej ceny, która w ich ocenie 

uniemożliwi pełną prywatyzację KSC. 

 Zdaniem Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej, MSP powinno jak 

najszybciej zaktualizować wycenę emisyjną akcji, uszczelnić system oraz warunki sprzedaży 

akcji i powrócić na ścieżkę prywatyzacyjną.  

 Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej pragnie też szczególnie zwrócić 

uwagę na prywatyzację plantatorsko – pracowniczą Krajowej Spółki Cukrowej. Plantatorzy 

buraków zapewniają, że są gotowi do zakupu akcji KSC. Plantatorom chodzi o 

sprywatyzowanie spółki na podstawie przepisów ustawy o przekształceniach własnościowych 

w przemyśle cukrowniczym z 1994 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej z 2004 r. Uprawnionymi do zakupu akcji 

tej spółki są wedle tych przepisów tylko pracownicy cukrowni należących do KSC i 

plantatorzy związani z tym koncernem. Uprawnionych do zakupu akcji jest 18 tys. osób. 

Prywatyzacja taka zdaniem Walnego Zgromadzenia LIR może przynieść wiele dobrego dla 

największej w kraju, ale jedynej polskiej firmy cukrowniczej, jaką jest Krajowa Spółka 

Cukrowa. Ważne jest aby KSC nie została sprzedana za bezcen koncernom zagranicznym. 

Głównym celem dla plantatorów, pracowników KSC oraz dla Skarbu Państwa powinna być 

jak najszybsza prywatyzacja spółki.  

 W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej sprzeciwia 

się zamknięciu finalizowanego przez ostatnie miesiące procesu prywatyzacji Krajowej Spółki 

Cukrowej S.A i stoi na stanowisku szybkiego jego wznowienia.   


