2017-01-26

Orlen chwali się wynikami
W 2016 r. PKN Orlen wypracował rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 9,4 mld zł, przed
uwzględnieniem odpisów wartości aktywów w wysokości 0,2 mld zł. Do wzrostu wyniku o 0,7 mld zł
(12M/12M) przyczyniły się wszystkie segmenty działalności. Na przestrzeni minionego roku PKN Orlen
konsekwentnie realizował kluczowe zadania inwestycyjne – w fazę realizacji weszły instalacja Metatezy w
Płocku i Polietylenu w czeskim Litvinowie. Koncern znacząco poprawił i zróżnicował także strukturę
dostaw surowca na potrzeby swoich zakładów produkcyjnych w Polsce i za granicą, m.in. poprzez
pierwszy historii długoterminowy …

2017-01-20

PERN nabył akcje PKN Orlen
- Działania Zarządu PERN S.A. takie jak ostatnia decyzja o nabyciu akcji PKN Orlen SA, wpisują się w
realizację polityki zapewniania bezpieczeństwa energetycznego kraju – podkreśla wiceminister energii
Michał Kurtyka. Zarząd PERN S.A., biorąc pod uwagę istotną rolę Spółki w zapewnieniu bezpieczeństwa
energetycznego kraju, oraz uwzględniając stabilną sytuację finansową Grupy, postanowił wpisać się w
program konsolidacji aktywów paliwowo-energetycznych. Znalazło to odzwierciedlenie w zapisach nowej
strategii PERN na lata 2016-2020, która założyła zaangażowanie kapitałowe Spółki w konsolidację
krajowych aktywów …

2017-01-09

PKN ORLEN S.A. podpisał umowy na sprzedaż paliw w Polsce w 2017 roku
PKN ORLEN SA poinformował w komunikacie giełdowym, że 9 stycznia 2017 r. zawarł umowy na
sprzedaż paliw z trzema odbiorcami hurtowymi - działającymi na polskim rynku w zakresie sprzedaży
detalicznej poprzez własne sieci stacji paliw koncernami zagranicznymi. Na podstawie zawartych dzisiaj
umów PKN ORLEN S.A. dostarczy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. benzynę i olej napędowy
działającym na terenie naszego kraju stacjom paliw zarządzanym przez : BP Europa SE Oddział w Polsce,
Shell Polska Sp. z o.o. oraz AMIC POLSKA Sp. z o.o. (wcześniej pod nazwą Lukoil Polska Sp. z o.o.).
Łączna wartość paliw w umowach …

2016-11-23

Grupa ORLEN wzmacnia strukturę logistyczną dla dostaw surowca do Czech
Unipetrol, strategiczna spółka Grupy Kapitałowej ORLEN, podpisała kontrakt na transport ropy
naftowej rurociągiem Janaf z chorwackim Jadranski Naftovod. Nowa trasa przesyłu surowca do czeskich
rafinerii zwiększy możliwości transportu ropy GK ORLEN, w tym może w przyszłości zostać
wykorzystana do dystrybucji różnych gatunków ropy naftowej przez terminal na Adriatyku. Umowa z
Jadranski Naftovod została zawarta na okres trzech lat i przewiduje dostawy ropy naftowej zarówno dla
rafinerii w Kralupach, jak i Litvinovie. Rurociąg Janaf ma swój początek w miejscowości Omiš, na
chorwackiej wyspie Krk i biegnie przez …

2016-11-07

Energia dla przyszłości
7 listopada studenci i absolwenci uczelni technicznych rozpoczynają pracę w kluczowych spółkach

sektora energetycznego, w ramach programu „Energia dla przyszłości” zorganizowanego pod auspicjami
Ministerstwa Energii. Stażyści będą mieli okazję współpracować ze strategicznymi partnerami projektu –
PGE Polską Grupą Energetyczną, PGNiG i PKN ORLEN. Celem programu jest budowanie zaplecza
kadrowego dla polskiej energetyki. 30 września 2016 r. staż w Ministerstwie Energii, w ramach programu
„Energia dla przyszłości”, rozpoczęło 21 absolwentów uczelni technicznych. Podczas spotkania z
uczestnikami minister Krzysztof …

2016-11-02

Saudyjska ropa nadal będzie zasilać rafinerie PKN ORLEN
PKN ORLEN będzie kontynuował współpracę z Saudi Aramco obejmującą dostawy ropy naftowej do
rafinerii Koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie. Kontrakt został przedłużony na kolejny rok
obowiązywania tj. do 31 grudnia 2017 r. Biorąc pod uwagę dotychczasową bardzo dobrą współpracę z
saudyjską firmą, PKN ORLEN zdecydował się na przedłużenie kontraktu. Taka możliwość wynika z
zapisów zawartej w maju br. umowy, która przewiduje opcję automatycznego przedłużenia kontraktu w
przypadku woli dalszej współpracy Stron. Umowa przewiduje zaopatrzenie w surowiec na poziomie około
200 tysięcy ton miesięcznie. Ropa naftowa może …

2016-10-28

PKN ORLEN i PGNiG uruchomiły eksploatację złoża gazu ziemnego w gminie Dobrzyca
Uruchomienie wydobycia z odwiertu Karmin-1 oraz rozbudowa Ośrodka Grupowego Jarocin
zrealizowana została z udziałem 51% Grupy PGNiG oraz 49% Grupy ORLEN. Obie firmy, za
pośrednictwem dedykowanych działalności poszukiwawczo-wydobywczej spółek, razem wykonywały
prace związane z wierceniem i zagospodarowaniem złoża oraz czuwały nad jakością i bezpieczeństwem.
Inwestycja w Nowym Karminie Złoże gazu ziemnego Karmin zostało odkryte w 2014 roku w wyniku
wspólnych prac poszukiwawczych realizowanych przez partnerów na koncesji „Jarocin-Grabina” nr
16\2001\p. Znajduje się ono w granicach Gminy Dobrzyca, w powiecie …

2016-10-20

Orlen inwestuje i pracuje nad nową strategią
W całym 2016 r. łączne nakłady inwestycyjne w całej Grupie Kapitałowej PKN Orlen mogą objąć ok. 5
mld zł. W grudniu ma być gotowa nowa strategia spółki. - W III kwartale 2016 roku segment detaliczny
PKN ORLEN osiągnął rekordowy wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 619 mln zł, co oznacza wzrost o
80 mln zł (r/r). Było to możliwe między innymi dzięki wyższym marżom paliwowym na rynku polskim i
niemieckim (r/r) oraz marżom pozapaliwowym na wszystkich rynkach (r/r) - poinformował w czwartek na
konferencji podsumowującej III kwartał 2016 r. Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN …

2016-10-14

ORLEN i PGNiG wspólnie szukają gazu w Wielkopolsce
Prace poszukiwawcze prowadzone są odwiertem Miłosław-5K/H zlokalizowanym w miejscowości Winna
Góra w Gminie Środa Wielkopolska (powiat średzki, woj. wielkopolskie). Inwestycja jest realizowana
wspólnie ze spółką FX Energy z segmentu wydobywczego PKN ORLEN S.A., w ramach porozumienia
operatorskiego. PGNiG posiada w nim 51 proc udziałów, a FX Energy 49 proc. Celem prowadzonych prac
jest udokumentowanie złoża gazu ziemnego w piaskowcach w rejonie miejscowości Winna Góra i
Miłosław. Badania sejsmiczne wskazały na tym terenie potencjał w zakresie występowania złóż gazu.
Potwierdził to również wykonany w 2015 roku …

2016-10-07

Platinum Agro na wydarzeniach branży rolniczej
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW Bednary, Targi Rolne AGRO POMERANIA w
Baszkowicach oraz Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach. To
tylko niektóre z branżowych wydarzeń, na których ORLEN Oil był w sierpniu i wrześniu obecny z marką
Platinum Agro. Platinum Agro to linia olejów opracowana specjalnie z przeznaczeniem do nowoczesnych
maszyn rolniczych. Polski produkt swoją jakością i skutecznością dorównuje olejom zagranicznych
producentów – potwierdzają to rygorystyczne testy przeprowadzone podczas eksploatacji oraz wnikliwe
badania laboratoryjne. - …

2016-10-07

Olej ma znaczenie testowanie w ekstremalnych warunkach eksploatacji
24 września, podczas finałowej rundy Porsche Platinum GT3 Cup Challenge Central Europe, Orlen Oil
zaprosił ekspertów branży motoryzacyjnej, dziennikarzy oraz technologów do udziału w panelu
dyskusyjnym „Olej ma znaczenie, czyli jak testujemy nasze produkty”. Oferta Orlen Oil podlega stałym
badaniom laboratoryjnym w akredytowanych placówkach. Dzięki temu spełnia rygorystyczne normy
jakościowe między innymi według standardów API (Amerykański Instytut Naftowy), ACEA
(Stowarzyszenie Europejskich Producentów Pojazdów) oraz ILSAC (Międzynarodowy Komitet
Standardów i Aprobat Środków Smarnych). Ważną rolę w …

2016-10-06

ORLEN Upstream wierci na południu Polski
ORLEN Upstream rozpoczął prace wiertnicze w Małopolsce. Otwór Lipinki-OU1 realizowany jest w
ramach przedsięwzięcia projektowego „Karpaty”, włączonego do portfolio projektów poszukiwawczowydobywczych Koncernu w 2015 roku. Obecnie PKN ORLEN w ramach posiadanych aktywów w Polsce
realizuje prace poszukiwawcze, rozpoznawcze i wydobywcze na terenie 8 województw i obszarze blisko 20
tys. km2. ORLEN Upstream kontynuuje prace w zakresie wszystkich posiadanych przez spółkę koncesji.
Wraz z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem finalizuje prace nad wspólnym
zagospodarowaniem złoża Karmin, położonym na terenie …

2016-09-30

Nowy kontrakt gazowy PKN ORLEN i PGNiG
PKN ORLEN i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zawarły 29 września 2016 roku kontrakt
na sprzedaż paliwa gazowego do Grupy Kapitałowej ORLEN w Polsce. Pięcioletni kontrakt będzie
obowiązywał od 1 października 2016 roku do 30 września 2021 roku (5 lat gazowych), a jego wartość
została oszacowana na kwotę, która może wynieść ponad 7 mld zł. - Jesteśmy dumni, że PKN ORLEN –
jeden z naszych największych partnerów handlowych – zdecydował się na przedłużenie współpracy z
PGNiG S.A. Zaufanie naszych klientów jest dla nas najcenniejsze - informuje Piotr Woźniak, Prezes
Zarządu PGNiG S.A. Nowa umowa gazowa z …

2016-09-27

Orlen Laboratorium dołącza do Platformy Zakupowej Grupy ORLEN
Z początkiem października br. ORLEN Laboratorium dołączy do 18 spółek Grupy ORLEN, w których
funkcjonuje innowacyjny system e-zakupowy Grupy ORLEN – Platforma Zakupowa CONNECT.
Platforma CONNECT obejmie cały proces zakupowy, od obsługi zapytań ofertowych, przez realizację
postępowań zakupowych, po prowadzenie aukcji elektronicznych, jako jednej z dostępnych metod
negocjacji. Oferty będą mogły być składane przez oferentów - potencjalnych dostawców po zalogowaniu
się na Platformie, wyłącznie w formie elektronicznej. Jedyny warunek to rejestracja firmy na Platformie
oraz wybór właściwej kategorii zakupowej. …

2016-09-15

Remigiusz Nowakowski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN
ORLEN S.A.
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA poinformował, że 14 września 2016 r. Remigiusz
Nowakowski złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN
S.A. z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy spółkami PKN
ORLEN SA a TAURON Polska Energia SA, w której pełni funkcję Prezesa Zarządu. Zaistnienie
potencjalnego ryzyka konfliktu interesów może wynikać z faktu przyjęcia nowej strategii przez TAURON
Polska Energia SA oraz prac nad nową strategią PKN ORLEN SA.

2016-09-08

PKN Orlen nie ma sobie równych w Europie Środkowej
Mimo gorszych wyników, PKN Orlen kolejny rok z rzędu znalazł się na czele listy największych firm w
Europie Środkowej. PKO BP pozostaje największym bankiem regionu, a PZU ubezpieczycielem. Te trzy
spółki są niekwestionowanymi liderami w regionie. Polska zwiększyła także swoją reprezentację w
zestawieniu o trzynaście firm i niezmiennie utrzymuje pozycję numer jeden pod względem liczby spółek
(182 polskich firm wśród 500). To główne wnioski płynące z dziesiątej, jubileuszowej edycji rankingu
„CE Top 500” , przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. (op.pb)

2016-07-22

Dobre wyniki finansowe PKN Orlen
W II kwartale 2016 roku PKN ORLEN wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,6 mld zł
pomimo negatywnego wpływu otoczenia makro i niższych wolumenów sprzedaży na skutek postojów
remontowych. Wsparciem dla wyniku było osłabienie złotówki względem dolara o 5% i euro o 7% (r/r),
wyższe marże paliwowe i pozapaliwowe w detalu (r/r) oraz otrzymanie częściowego odszkodowania z
tytułu pożaru Steam Cracker w Litvinovie w wysokości ponad 0,6 mld zł. W II kwartale 2016 roku
Koncern rozpoczął realizację strategicznego projektu petrochemicznego – instalacji polietylenu (PE3) w
czeskim Litvinovie. Sukcesem zakończyła się …

2016-07-21

Euroobligacje ORLEN na warszawskiej giełdzie
Największa emisja korporacyjnych euroobligacji o ratingu inwestycyjnym od dziś również w obrocie na
Rynkach Catalyst GPW. Papiery dłużne zostały wyemitowane przez szwedzką spółkę zależną PKN
ORLEN - ORLEN Capital AB w czerwcu br. i do tej pory notowane były tylko na giełdzie w Dublinie.
7-letnie Euroobligacje o wartości 750 mln EUR z kuponem 2,5% w skali roku zadebiutowały dzisiaj na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Są to pierwsze euroobligacje PKN ORLEN, które

pojawiły się na warszawskim parkiecie. Jednocześnie jest to największa emisja euroobligacji o ratingu
inwestycyjnym wyemitowana …

2016-07-05

Wakacyjna promocja na stacjach ORLEN
W ramach wakacyjnej promocji, od 1 lipca br., na stacjach ORLEN za każde 50 zł zapłacone za pomocą
systemu płatności mobilnych BLIK klienci otrzymają nagrodę w postaci tysiąca punktów VITAY. Z
promocji na stacjach ORLEN mogą korzystać wszystkie osoby, które posiadają lub założą kartę programu
lojalnościowego VITAY. Za każde wydane 50 złotych klienci otrzymają 1000 punktów. Punkty VITAY
można wymienić na m.in.: rabat na paliwo, kawę, hot-dogi, a także na usługi oraz kupony dostępne w
katalogu Programu VITAY. Akcja potrwa przez całe wakacje lub do wyczerpania puli punktów. Promocja
będzie dostępna na 1,3 tysiąca …

2016-06-28

ORLEN z innowacyjnym systemem płatności mobilnych
Nowy system płatności mobilnych, mFlota, umożliwi płatność za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze
na stacjach paliw należących do sieci PKN ORLEN. Aplikacja stworzona przez Koncern będzie w
pierwszej kolejności dostępna dla użytkowników karty flotowej OpenDrive i na ponad 100 stacjach paliw,
a następnie sukcesywnie udostępniana dla większego grona klientów oraz na coraz większej liczbie stacji.
Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku paliwowym w Polsce. Dokonanie płatności za paliwo
bezpośrednio przy dystrybutorze będzie możliwe po zainstalowaniu na smartfonie specjalnej aplikacji
obsługującej …

2016-06-17

ORLEN podpisał umowy na dostawy ropy do czeskiej rafinerii
PKN ORLEN podpisał aneks do umowy z Rosneft Oil Company na dostawy ropy naftowej na potrzeby
czeskiej spółki Unipetrol. Porozumienie przewiduje elastyczny przedział dostaw od ok. 2,9 mln ton do ok.
5 mln ton rocznie. PKN ORLEN, w dniu dzisiejszym zawarł również umowę z firmą Tatneft na dostawy
ropy naftowej na poziomie około 600 tys. ton rocznie. Dostawy z Rosneft będą realizowane w okresie od 1
lipca 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. do zakładu w Litvinowie. Z kolei porozumienie z Tatneft będzie
obowiązywało od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. - Konsekwentnie realizujemy politykę
dywersyfikacji …

2016-06-16

PKN ORLEN – Gra o innowacje
Najwyższa premia innowacyjna przypada tym państwom, które potrafiły w swoim kraju osadzić
możliwie najdłuższą część łańcucha innowacji: od pomysłu do komercyjnego sukcesu. Czy i jak Polska
może dołączyć do tego grona? – przepis na odblokowanie potencjału innowacyjności polskiego gospodarki
przynosi najnowszy raport PKN ORLEN „Gra o innowacje”. Premiera publikacji, przygotowanej w
ramach serii „Future Fuelled by Knowledge”, odbyła się na VI Europejskim Kongresie Finansowym w
Sopocie. Raport „Gra o innowacje” stawia tezę, że Polska musi dążyć do maksymalnego wydłużania
łańcucha wartości. Innowacje powinny nie …

2016-06-15

„Gra o innowacje” - raport PKN ORLEN
Najwyższa premia innowacyjna przypada tym państwom, które potrafiły w swoim kraju osadzić
możliwie najdłuższą część łańcucha innowacji - głosi najnowszy raport PKN ORLEN „Gra o innowacje”.
Premiera publikacji, przygotowanej w ramach serii „Future Fuelled by Knowledge”, odbyła się na VI
Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie. Raport „Gra o innowacje” stawia tezę, że Polska musi
dążyć do maksymalnego wydłużania łańcucha wartości. Innowacje powinny nie tylko powstawać w Polsce,
ale także być tu wdrażane i stąd eksportowane. Premia innowacyjna przynosi korzyści całej gospodarce w postaci miejsc …

2016-06-13

Karcher na DOFO

2016-06-07

Sukces emisji euroobligacji PKN ORLEN
PKN ORLEN zakończył proces emisji euroobligacji na kwotę 750 mln EUR. Papiery dłużne Koncernu z
kuponem 2,5% w skali roku otrzymały wysokie ratingi od agencji Fitch Ratings na poziomie BBB-, a od
agencji Moody`s Investors na poziomie Baa3. Emisja papierów dłużnych z 7-letnim okresem wykupu
została zrealizowana przez spółkę celową, ORLEN Capital AB, której jedynym właścicielem jest PKN
ORLEN, pełniący także rolę gwaranta emisji. W związku z zakończeniem emisji PKN ORLEN podpisał
umowę na udzielenie gwarancji, jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań ORLEN Capital AB
wynikających z emisji euroobligacji. …

2016-06-07

Rusza budowa flagowej inwestycji petrochemicznej Grupy ORLEN w Czechach
Unipetrol, strategiczna spółka Grupy Kapitałowej ORLEN, oficjalnie zainaugurował dziś budowę nowej
instalacji polietylenu (PE3) w czeskim zakładzie produkcyjnym w Litvínovie. W uroczystości
wmurowania kamienia węgielnego pod budowę inwestycji udział wzięli m.in. Premier Czech Bohuslav
Sobotka, podsekretarz stanu w polskim Ministerstwie Skarbu Państwa, Paweł Gruza oraz Wojciech
Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN i Przewodniczący Rady Nadzorczej Unipetrol. Rozpoczęta
inwestycja będzie jedną z najnowocześniejszych instalacji produkcyjnych tego typu w Europie. Projekt
budowy nowej …

2016-05-17

Spotkanie Sekcji Stacji Franczyzowych PKN Orlen
12 maja 2016 r. podczas Międzynarodowych Targów STACJA PALIW w EXPO XXI odbyło się
spotkanie Sekcji Stacji Franczyzowych PKN Orlen. W spotkaniu wzięli udział m.in. Halina Pupacz,
Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych oraz Przewodniczący Sekcji Artur Kandarian. W czasie obrad
poruszono następujące kwestie: - Sprawozdanie z przebiegu spotkania z zarządem PKN Orlen.Konkurencyjność rynku – marże, polityka cenowa.- Programy lojalnościowe.- Problemy na
mikrorynkach.- Szara strefa i jej wpływ na funkcjonowanie uczciwej konkurencji Więcej na ten temat w
czerwcowym numerze "Paliw Płynnych" (op.pb)

2016-05-09

Pierwszy długoterminowy kontrakt Orlenu z Saudi Aramco
PKN ORLEN podpisał umowę z Saudi Aramco na dostawę ropy naftowej do rafinerii koncernu.
Kontrakt przewiduje zaopatrzenie w surowiec na poziomie około 200 tysięcy ton miesięcznie. Umowa
będzie obowiązywała od 1 maja do 31 grudnia 2016 r. i zakłada opcję automatycznego przedłużenia na
kolejne lata. Surowiec będzie trafiał do przerobu w rafineriach Koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie.
- To pierwsza w historii bezpośrednia umowa długoterminowa PKN ORLEN z dostawcą z regionu Zatoki
Perskiej. Pokazuje nasz kierunek myślenia o strategicznej dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia
koncentrujący się na współpracy ze …

2016-04-21

Po pierwszym kwartale 2016 r. PKN Orlen wypracował zysk operacyjny na poziomie 1,9
mld zł

W I kwartale 2016 r. PKN ORLEN wypracował dobry, porównywalny z analogicznym okresem roku
ubiegłego, wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 1,9 mld zł. Na wyniki wpływ miały przede wszystkim:
niższe koszty zużyć na własne potrzeby energetyczne na skutek niższych cen ropy naftowej i gazu
ziemnego oraz osłabienie PLN względem USD i EUR. W raportowanym okresie Koncern konsekwentnie
realizował założenia strategiczne nakierowane na budowę wartości. Na rynku czeskim uzyskano zgodę
czeskiego Urzędu Antymonopolowego warunkującą transakcję nabycia 68 stacji paliw od OMV.
Odnotowano także wzrost wydobycia (r/r) w segmencie …

2016-04-11

Sukces czeskich negocjacji Grupy ORLEN
Unipetrol, spółka zależna PKN ORLEN, porozumiała się z czeskim operatorem rurociągów, spółką
Mero, w sprawie nowych stawek za przesył ropy naftowej rurociągiem. Umowa obowiązuje od 1 kwietnia
2016 roku, a jej szacunkowa roczna wartość wynosi ponad miliard czeskich koron. Wypracowane zasady
oznaczają bardziej korzystne i elastyczne warunki dla Unipetrol. Wypracowane porozumienie dotyczy
nowych stawek za przesył ropy naftowej rurociągiem IKL i rurociągiem Przyjaźń na terenie Czech, a także
za transport surowca rurociągiem TAL, gdzie MERO pełni rolę pośrednika. Nowe taryfy zapewniają
znaczne …
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