2019-05-28

Doctor Brew na Orlenach
Piwa Kraftowe wjeżdżają na 1200 stacji płockiego koncernu. WIĘCEJ czytaj w najbliższym wydaniu
"Paliw Płynnych"- w dodatku#FRANCZYZA. Z pełną ofertą PKN Orlen można było zapoznać się na
organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXVI Międzynarodowych Targach STACJA
PALIW 2019 To już fakt. Piwna rewolucja widoczna jest nie tylko w specjalistycznych sklepach z piwem,
ale również w supermarketach i(!) na stacjach paliw PKN Orlen. Prawdziwe, naturalnie produkowane.
Wylezakowane i dopieszczone pod każdym względem piwa marki Doctor Brew zagościły na półkach
sklepów stacji …

2019-01-21

PKN ORLEN i PZPS dalej w jednej drużynie
PKN ORLEN rozszerza współpracę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Nowa umowa, która będzie
obowiązywać do 2022 roku, zakłada znaczne zwiększenie zakresu współpracy niż dotychczas. Uwzględnia
sponsoring Złotej Drużyny, ale również finansowanie rozwoju najbardziej utalentowanej młodzieży
trenującej piłkę siatkową. - Ogromne zainteresowanie Polaków siatkówką nie pojawiło się znikąd. To
sport w którym odnosimy największe sukcesy. Cieszy mnie, że jako PKN ORLEN wspieramy tę
emocjonującą do ostatnich sekund meczu, dyscyplinę sportową. Nasze zaangażowanie w piłkę siatkową,
która po sportach motorowych i lekkiej …

2018-10-25

PKN Orlen: historyczny rekord segmentu detalicznego
PKN ORLEN zakończył III kwartał 2018 roku z wynikiem EBITDA wg LIFO na poziomie 2,4 mld zł.
Został on osiągnięty pomimo słabszego otoczenia makroekonomicznego (r/r) związanego ze wzrostem cen
ropy oraz ograniczeń produkcyjnych w efekcie realizacji planowanych przestojów remontowych.
Rekordowy wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 723 mln zł wypracował segment detaliczny,
odnotowując jednocześnie wzrost wolumenów sprzedaży o 7% (r/r) oraz wzrost udziałów rynkowych na
wszystkich rynkach. W minionym kwartale Koncern sfinalizował transakcję przejęcia 100% udziałów w
czeskim Unipetrolu oraz wypłacił dywidendę za rok …

2018-09-12

67 proc. produktów na stacjach Orlen pochodzi od rodzimych producentów
Ponad 67 proc. produktów, które konsumenci mogą obecnie zakupić na stacjach PKN Orlen, to produkty
polskich firm. Łącznie ponad 80 proc. sprzedawanych artykułów zostało wytworzonych w Polsce powiedział PAP prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, który podczas ubiegłotygodniowego Forum
Ekonomicznego w Krynicy przedstawiał strategię sprzedaży detalicznej na stacjach koncernu. Będziemy
kontynuować promowanie polskich wyrobów na 1700 stacjach w Polsce oraz na 1000 stacjach koncernu
za granicą, bo patriotyzm gospodarczy rozwija gospodarkę” - oświadczył prezes PKN Orlen. Zdaniem
Daniela Obajtka, klienci Orlenu …

2018-06-04

Premier Mateusz Morawiecki w Rafinerii Orlen w Możejkach
Inwestycję w Możejkach, kluczową dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, zawdzięczamy wizji i

determinacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas
konferencji prasowej z szefem litewskiego rządu Sauliusem Skvernelisem. Premier Morawiecki
podkreślił, że projekt Możejki zwiększa suwerenność energetyczną Polski i Litwy oraz łączy oba kraje,
jak mało który. Zaznaczył, że ropa naftowa nie jest zwykłym surowcem, lecz towarem strategicznym,
który w dużym stopniu decyduje o geopolityce: - Bardzo się cieszę, że geopolityka łączy nas coraz bardziej
z Litwą, ale poprzez zakład w …

2018-02-23

4,7 mld zł za markę ORLEN
Miano najcenniejszej polskiej marki nieprzerwanie od 10 lat należy do PKN ORLEN. W najnowszej
XIV edycji Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek „Rzeczpospolitej” wartość marki ORLEN wzrosła
w stosunku do poprzedniego roku o około 20% i jest ona obecnie wyceniana jest na 4,7 mld zł. ORLEN
otrzymał także drugą statuetkę za zajęcie pierwszego miejsca w jednej z 12 kategorii branżowych to jest:
„Pozostałe produkty niespożywcze”. Na podium obok PKN ORLEN - podobnie jak w latach ubiegłych na drugim miejscu znalazła się Biedronka, na trzecim PKO BP. - ORLEN utrzymuje prymat wśród
polskich marek nieprzerwanie od 10 …

2018-02-22

ORLEN sprzeda paliwa na potrzeby US Army
PKN ORLEN podpisał kontrakt na zaopatrzenie w paliwa dla armii amerykańskiej, stacjonującej na
terenie Polski. Kontrakt obejmuje sprzedaż zarówno paliwa lotniczego (F34), jak i oleju napędowego (ON
i ONA2). Obecna współpraca będzie realizowana do 31 grudnia 2018 r. z możliwością jej przedłużenia na
kolejne lata. Już od kwietnia 2017 r. PKN ORLEN sprzedaje paliwa na potrzeby amerykańskich jednostek
w formule spot. - PKN ORLEN jest kluczowym producentem i dostawcą paliw na krajowym rynku, który
kontrahentom może zaoferować nie tylko paliwa wysokiej jakości, ale także rozwiniętą infrastrukturę
logistyczną, …

2017-08-23

Marka niemieckich stacji ORLENU numerem jeden wśród klientów
Stacje paliw Grupy ORLEN pod marką Star zwyciężyły w badaniu satysfakcji klientów „Fanfocus” 2017,
zrealizowanym przez firmę konsultingową Forum! GmbH w Moguncji. Klienci docenili zarówno politykę
cenową, jak i pozostałe udogodnienia oferowane na stacjach. Podstawowym kryterium realizowanych
badań jest jakość relacji pomiędzy klientem, a określoną firmą. Na potrzeby studium, klienci, którzy
uczestniczą w badaniach kwalifikowani są do różnych grup zwolenników na podstawie ich satysfakcji oraz
emocjonalnego przywiązania do marki. W tym kontekście sieć stacji paliw star została liderem, plasując
się przed …

2017-07-11

Turbiny wiatrowe na stacjach Orlen
PKN ORLEN rozpoczął proces wyboru dostawcy w zakresie budowy siłowni wiatrowej, która ma
jednocześnie pełnić funkcję „witacza”, masztu reklamowego. Projekt ma być dedykowany wyłącznie
stacjom paliw w sieci Koncernu. To kolejny krok w kierunku zwiększania samowystarczalności
energetycznej obiektów w sieci detalicznej PKN ORLEN. Wytworzona energia w pierwszej kolejności
zostanie wykorzystana na potrzeby własne stacji paliw. Ewentualne nadwyżki mogą zostać wyprowadzone
do sieci dystrybucyjnej. Instalacja pilotażowych siłowni wiatrowych o pionowej osi obrotu i mocy do
40kW jest planowana na 2018 …

2017-06-26

Orlen Flota Monitoring GPS najlepszym produktem flotowym 2017
W VI Plebiscycie FLEET DERBY 2017 Magazyn Fleet wspólny produkt PKN Orlen i Impel zwyciężył
głosami czytelników i ekspertów z branży flotowej w kategorii Telemetryka (GPS, Monitoring).
Orlen Flota Monitoring GPS to efekt współpracy Impel Monitoring z PKN Orlen w ramach Programu

Flota. PKN Orlen jako pierwszy na rynku udostępnił swoim klientom wygodny system kontroli pojazdu z
opcją rozliczania wydatków na paliwo. Użytkownik usługi może w każdej chwili porównać parametry
lokalizacji samochodu i stacji paliw, czasu oraz ilości zatankowanego paliwa. Główną zaletą tego produktu
…

2017-06-22

Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie zakładu PKN Orlen
Przyrodnicy zbadają ponad 1300 hektarów terenu wewnątrz i wokół Zakładu Produkcyjnego PKN
ORLEN w Płocku. Prace, które prowadzone są w ramach inwentaryzacji przyrodniczej potrwają do
jesieni tego roku. Jak podkreślają prowadzący badania specjaliści z Biura Badań i Ekspertyz
Środowiskowych Avesnature z Grudziądza - zakres prac zinwentaryzowania zasobów przyrodniczych
Zakładu Produkcyjnego oraz terenów przyległych w Płocku jest bardzo wyjątkowy, gdyż w
przeciwieństwie do większości tego typu badań, obejmuje nie tylko gatunki chronione, rzadkie i cenne,
lecz wszystkie gatunki zwierząt i roślin oraz siedliska …

2017-05-16

ORLEN Paliwa na Targach STACJA PALIW 2017
W dniach 17-19 maja br. spółka ORLEN Paliwa zaprezentuje swoją ofertę podczas tegorocznych XXIV
Międzynarodowych Targów STACJA PALIW, które odbędą się w Centrum Wystawienniczym EXPO
XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. STACJA PALIW to jedna z najważniejszych imprez
branżowych polskiego sektora paliwowego organizowana przez Polską Izbę Paliw Płynnych. Więcej
informacji na temat wydarzenia oraz szczegółowy harmonogram imprezy dostępny jest na stronie
organizatora www.targi.paliwa.pl Wszystkich partnerów biznesowych oraz zainteresowanych
ofertą ORLEN Paliwa zapraszamy do …

2017-05-09

Orlen zorganizuje pikinik naukowy
Pokazy nowoczesnej technologii, konkursy i prezentacje naukowych zjawisk oraz koncerty muzyczne
zostaną zaprezentowane płocczanom podczas wyjątkowego pikniku naukowego ORLEN Discovery Camp,
jakiego w Płocku jeszcze nie było. To wszystko już niebawem, bo 21 maja przed ORLEN Areną w
godzinach 10:00- 18:00. Główne obszary tematyczne wydarzenia to także eksperymenty i pokazy naukowe
oraz szeroko pojęta ekologia. Na pikniku zobaczymy również kilka dodatkowych stref, a cały jego
program pozwoli na zaangażowanie zarówno najmłodszych, jak i starszych mieszkańców Płocka i okolic.
Celem ORLEN Discovery Camp jest …

2017-04-25

V Orlen Warsaw Marathon
Za nami piąta, jubileuszowa edycja ORLEN Warsaw Marathon. Największa impreza biegowa w Polsce,

która rokrocznie gromadzi nie tylko biegaczy z całego świata, ale też wspaniałych kibiców po raz kolejny
przyciągnęła tłumy miłośników sportu. Mimo chłodnej aury na trasie ORLEN Warsaw Marathon
panowała gorąca atmosfera, którą stworzył najlepszy team - biegacze i kibice. W maratonie triumfował
Kenijczyk Felix Kimutai, a w biegu OSHEE 10 km ze zwycięstwa cieszył się Dmytro Lashyn z Ukrainy.
Mistrzostwo Polski w maratonie mężczyzn po raz kolejny wywalczył Artur Kozłowski. W Narodowym
Święcie Sportu - ORLEN Warsaw Marathon …

2017-03-15

ORLEN wśród najbardziej etycznych firm świata
PKN ORLEN już po raz czwarty z rzędu został wyróżniony przez niezależny międzynarodowy zespół
ekspertów amerykańskiego Ethisphere Institute tytułem The World’s Most Ethical Company. Tytuł
najbardziej etycznej firmy świata przyznawany jest co roku od ponad dekady przez zespół
międzynarodowych specjalistów w dziedzinie etyki biznesu i dobrych praktyk handlowych. Eksperci
wyłaniają najbardziej etyczne firmy świata za pomocą systemu ocen Ethics Quotinet, który w
kompleksowy sposób weryfikuje ich zdolność do stosowania etycznych praktyk biznesowych w budowaniu
pozycji rynkowej. Oceniając …

2017-02-08

ORLEN i PGNiG poszerzą współpracę w centralnej Polsce
ORLEN Upstream oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisały kolejną umowę o
potencjalnej współpracy w poszukiwaniach węglowodorów. Porozumienie dotyczy udostępnienia PGNiG
danych sejsmicznych 3D wykonanych w ramach tematu badawczego „Potycz-Garwolin” oraz podjęcia
współpracy na obszarze koncesji Garwolin, wchodzącej w skład realizowanego przez Grupę ORLEN
projektu Karbon. Partnerzy współpracują już na terenie zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej
Polski. Dzięki porozumieniu ORLEN Upstream oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
rozszerzą dotychczasową współpracę o objęty częścią …

2017-01-03

B100 znika z cenników polskich rafinerii
Od 1 stycznia 2017 r. z cenników hurtowych polskich rafinerii zniknęła pozycja B100 - bioester
stanowiący samoistne paliwo. - Grupa LOTOS S.A. zaprzestała publikacji cen hurtowych oleju
napędowego B100 na stronie internetowej www.lotos.pl z uwagi na fakt, że firma nie prowadzi już
sprzedaży tego produktu w transakcjach jednorazowych (tzw. spotowych). Sprzedaż B100 realizowana
będzie teraz wyłącznie w transakcjach terminowych - informuje Mikołaj Szlagowski, Specjalista Biuro
Komunikacji Grupy LOTOS. - PKN Orlen zaprzestał publikowania ceny B100 ze względu na niski
poziom zainteresowania produktem …

2016-09-05

ORLEN wspiera Festiwal Filmowy w Gdyni
PKN ORLEN już po raz piąty w charakterze sponsora głównego wesprze jedno z najważniejszych
wydarzeń filmowych w Polsce, 41. Festiwal Filmowy w Gdyni, który odbędzie się w dniach 19-24
września. W historii Festiwalu po Wielką Nagrodę Złote Lwy sięgali tacy twórcy jak Andrzej Wajda,
Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Holland czy Paweł Pawlikowski. W tym roku o tę prestiżową statuetkę i
nagrodę w wysokości 100 tys. zł powalczy aż 16 nominowanych produkcji, a wyniki konkursu poznamy 24
września podczas uroczystej gali finałowej w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Oprócz nagrody za najlepszy
obraz, w ramach konkursu zostaną …

2016-05-20

Złote Listki Polityki dla Lotosu i Orlenu
Grupa LOTOS oraz PKN Orlen otrzymały Złote Listki CSR, potwierdzając tym samym swoją obecność
w elitarnym gronie przedsiębiorstw, które w codziennej działalności wdrażają najwyższe standardy
odpowiedzialności społecznej. W tegorocznym konkursie organizowanym pod patronatem tygodnika
POLITYKA oraz firmy doradczej Deloitte wyróżnione zostały w trzech kategoriach 64 firmy. Złoty
Listek CSR POLITYKI otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO
26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie i w relacjach z interesariuszami.
Firmy te często opierają …

2016-05-06

Marża rafineryjna Orlenu poszła w górę
W kwietniu modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 6,20 dolarów za baryłkę. To wzrost
o 26% w porównaniu z marcem br., ale jednocześnie spadek o 31% w stosunku do kwietnia 2015 r. W
kwietniu minimalnie w stosunku do marca zwiększył się dyferencjał Ural/Brent, który ma wpływ na
wyniki finansowe spółki. W porównaniu z marcem wzrósł on 10 gr. do poziomu 2,7 dolara za baryłkę.
Źródło: PKN Orlen WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne” XXIII
Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa (opr.pb)

2016-03-02

Adam Czyżewski: Bez konieczności nie ma innowacyjności
Na innowacyjność można patrzeć z perspektywy różnych podmiotów • finalnego odbiorcy, któremu
innowacja ułatwia życie• biznesu, który zarabia na sprzedaży własnych innowacji• biznesu, który
modernizuje się dzięki zakupowi cudzych innowacji• gospodarki kraju innowacyjnego• gospodarki kraju
modernizującego się W przypadku finalnego odbiorcy, biznesu czy gospodarki krajowej innowacyjność
jest pewnym wyborem, opcją rozwoju, z której można skorzystać. Z perspektywy gospodarki światowej a
także gospodarek wysoko rozwiniętych innowacyjność nie jest opcją, lecz koniecznością. Gdy zaczęto się
przyglądać procesom wzrostu, …

2016-02-24

OPEUS Energia wykona instalacje fotowoltaiczne na stacjach Orlen
OPEUS Energia wykona montaż instalacji fotowoltaicznych na sześciu stacjach paliw Orlen,
zlokalizowanych w Gdańsku, Guzowie-Wsi, Katowicach, Płocku, Radomiu oraz Rzeszowie. Łącznie w
ramach współpracy zostanie zainstalowanych 238 modułów fotowoltaicznych niemieckiego producenta
SolarWorld, o łącznej mocy 92 kWp. Wcześniej PKN ORLEN poinformował, że pilotażowo zamontuje
moduły fotowoltaiczne na jedenastu wybranych stacjach paliw w Polsce. - Montaż paneli fotowoltaicznych
na sześciu stacjach paliw Orlenu to obecnie jedyna nasza tego typu realizacja. Jest to projekt pilotażowy i
nie możemy wykluczyć, że nasze …

2016-02-04

PKN Orlen zakończył pilotażowy projekt z Tesco
PKN Orlen nie będzie rozwijał na swoich stacjach formatu sklepu Tesco Express. Trwający około roku
pilotażowy projekt właśnie dobiegł końca. - Tak jak zapowiadaliśmy projekt pilotażowy nowego formatu
sklepu Tesco Express na stacjach Orlen trwał około roku. Jesteśmy zadowoleni z osiąganych trakcie testów
wyników i opinii klientów, jednak Tesco zdecydowało skoncentrować się na innych działaniach w ramach
swojej organizacji. Docelowo w tych lokalizacjach pojawi się wybrany przez nas w wyniku testów format
sklepu i gastronomii - informuje Biuro Prasowe PKN Orlen. Obecnie koncern z …

2016-02-01

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Z Rady Nadzorczej na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa odwołanych zostało pięciu jej Członków.
Walne Zgromadzenie powołało pięciu nowych Członków w tym czterech z rekomendacji MSP i jednego z
rekomendacji Akcjonariusza - Nationale-Nederlanden OFE. Liczebność składu Rady wolą zgromadzenia
została ustalona na 9 osób. Ze składu Rady odwołani zostali: Adam Ambrozik, Cezary Banasiński,
Grzegorz Borowiec, Cezary Możeński oraz Leszek Pawłowicz. Do Rady Nadzorczej zostali powołani:
Mateusz Henryk Bochacik, …

2016-01-21

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Vitol
PKN ORLEN zawarł kolejną umowę ze spółką z grupy Vitol. Szacunkowa łączna wartość umów
zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy Vitol w okresie od 3
października 2015 roku do 19 stycznia 2016 roku wynosi około 1,83 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą
Kapitałową ORLEN a grupą Vitol zawierane były na zakup ropy naftowej i gazu oraz sprzedaż produktów.
Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a
grupą Vitol w okresie od 3 października 2015 roku do 19 stycznia 2016 roku jest umowa z 18 grudnia
2015 roku o wartości około 301 …

2015-12-28

ORLEN zakontraktował dostawy ropy naftowej od Tatneft Europe AG
PKN ORLEN podpisał długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej do Zakładu Produkcyjnego w
Płocku. Umowa przewiduje dostawę surowca w ilości od 3,6 mln ton do 7,2 mln ton, a szacunkowa
maksymalna wartość kontraktu wyniesie około 7,4 mld złotych. Ustalony wolumen surowca typu REBCO
zostanie dostarczony bezpośrednio do Płocka rurociągiem „Przyjaźń”. Dostawy będą realizowane od 1
stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Z końcem bieżącego roku wygasa umowa z Mercuria Energy
Trading. Zawarcie umowy długoterminowej z producentem ropy gwarantuje bezpieczne i korzystne
ekonomicznie zaopatrzenie w surowiec w …

2015-12-18

Stacje paliw Orlen - Miejsce Przyjazne Rowerzystom
Prawie 30 zgłoszonych stacji paliw PKN ORLEN, otrzymało rekomendację MPR - Miejsca Przyjaznego
Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. Rekomendowane stacje paliw znajdują się
na terenie pięciu województw we wschodniej części kraju (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie,
podkarpackie i świętokrzyskie), przez które przebiega trasa. Na początku 2016 r PKN ORLEN planuje
dodatkowo zgłosić do systemu ok. 70 obiektów zlokalizowanych w 20 kilometrowym korytarzu wzdłuż
szlaku Green Velo.Stacje paliw to już nie tylko punkt tankowania aut, ale również miejsce odpoczynku czy
możliwość posilenia się w …

2015-12-02

Rozpoczął się rozruch Bloku Gazowo-Parowego we Włocławku

We Włocławku rozpoczęła się faza rozruchu technologicznego Bloku Gazowo-Parowego zbudowanego w
pobliżu zakładów ANWIL. W związku z powyższym w trakcie prowadzonych prac będą występowały
wydmuchy pary z instalacji, które mogą powodować słyszalną podwyższoną emisją hałasu. Natomiast przy
chłodnych warunkach meteorologicznych mogą być zauważalne gęste kłęby pary wodnej, które są
naturalnym procesem wizualnym powstającym przy podgrzewaniu wody w kotłach Elektrociepłowni.
Podobne efekty wizualne mogą towarzyszyć pracującej instalacji PTA w warunkach obniżonych
temperatur, które są efektem wydmuchu pary wodnej z …

2015-12-01

Najwyższa w historii wartość marki ORLEN
Marka ORLEN jest warta już ponad 4,5 mld zł. Tym samym Koncern pobił swój zeszłoroczny rekord i
po raz dziewiąty z rzędu otrzymał tytuł Najcenniejszej Polskiej Marki. Nieprzerwanie od 2007 roku
marka ORLEN znajduje się na czele Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek. W tym roku jej wartość
wyniosła 4503,8 mln zł, i była o ponad 100 mln zł wyższa niż przed rokiem. Mimo tego że już wiele razy
stawaliśmy na tym podium, za każdym razem wyróżnienie to coraz bardziej nas cieszy, bo w obecnych
czasach coraz trudniej wyróżnić się na tle konkurentów. Dlatego dzisiaj stawiamy na to co ponadczasowe emocje i uczucia, …

2015-12-01

Zgoda udziałowców na sprzedaż Orlenowi spółki Kicking Horse
Akcjonariusze oraz posiadacze opcji na akcje Kicking Horse Energy Inc. zatwierdzili na specjalnym
walnym zgromadzeniu nabycie przez ORLEN Upstream Canada Ltd. wszystkich wyemitowanych akcji
zwykłych Kicking Horse. Transakcja została także zatwierdzona przez kanadyjski Sąd Queen’s Bench w
prowincji Alberta, gdzie znajdują się kluczowe aktywa Kicking Horse. ORLEN Upstream Canada Ltd jest
spółką pośrednio zależną od PKN ORLEN S.A. WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika
„Paliwa Płynne” XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja …
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