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PryvaĘzacja Krajowej Spółki Culłowej - kolejny apel o dopuszczenie do dalszej

pryuatyzacji byĘch pracowników i plantatorów posiadajqcych aktuąlne akcje KSC,

wycena akcji krajowej spółki cukrowej na lcwotę ż,47 zł za akcję jest ceną

atrakcyjną i promocyjną przy aktualnej i stałej cenie cukru 3,50 ń za kilogram w sprzedaĘ

detalicznej. Rzeczywista cena 1 akcji powinna odpowiadać cenie min. 1 kilograma cukru

w cenie detalicznej. Można porównać jak jest w cukrowniach francuskich i niemieckich,

Spółka KSC jest rentowna i osiąga bardzo dobry lrrynik finansowy dzięki przejęciu majątku

i kapitału po likwidowanych kolejnych cukrowniach. plantatorzy i pracownicy

likwidowanych zakładów posiadają nadal akcje ksc i pragną uczestniczyć w dalszej

pryw aty zacji p oprzez łvykup akcj i S karbu P ństwa,

płacz Związków Zawodowych Rolników i Pracowników KSC jest nieuzasadnionY

poniewaz powinni płakać nad tym co zrobili dotychczas z przęmysłem cukrowniczym

poptzez cichą aprobatę zamykania kolejnych zakładów i całych rejonów plantacyjnych,

Brutalna prawda jest taka, że wańość akcji ma odnviercied]laĆ rzecrywistą wartoŚĆ

majątku spółki a wycena jednej akcji na 2147 zljest ceną nadal promocyjną.

Rzeczywistość stała się okrutna, nie płakano nad likwidowanymi cukrowniami a teraz

płacze się, że brak środków firransolvych na wykup akcji Ministerstwa Skarbu Państwa,

jednocześnie nie dopuszczając pozostałych akcjonariuszy (sprawiedliwoŚÓ dziej owa cry

chichot historii?).

Jeszcze raz apelujemy o dopuszczenie wszystkich byĘch pracowników i byĘch

plantatorów do dalszej prywaĘzacji krajowej spółki, cukrowej (aktualnie

posiadających akcje). To jest ostatnia szansa, gdyż później będzie już tylko prywatyzacja

poprzez giełdę, która jest bańziej sprawiedliwa dla oszukanych byĘch plantatorów

i pracownikow KSC.
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Do wiadomości:

1. Prezes Rady Ministńw - Donald Tusk

2. Wicepremier - Jan Vincent Rostkowski

3. Wicepremier - Janusz Piechociński

4. Minister Rolnictwa - Stanisław Kalemba

5. Prezes KRIR - Wiktor Szmulewicz

6. Wojewoda Podlaski - Maciej Żyvno
7. Podlascy posłowie


