2015-10-07

EFRA, czyli efektywna rafinacja – o realizowanym właśnie projekcie EFRA, w ramach
długofalowej strategii rozwoju, mówi Piotr Przyborowski, prezes spółki LOTOS Asfalt,
dyrektor operacyjny Grupy LOTOS S.A.
Jakie perspektywy stwarza spółce LOTOS Asfalt Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023?
Inwestycje, które przeprowadziliśmy w latach 2004-2008 r. w Gdańsku, Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle
bardzo dobrze przygotowały nas na boom inwestycyjny, który nastąpił po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej. W 2011 r., kiedy Polska przygotowywała się dodatkowo do EURO 2012, sprzedaliśmy
milion ton asfaltów. To był rekordowy rok. Tamte inwestycje przygotowały nas do realizacji obecnej
perspektywy unijnej. W przyjętym harmonogramie działań przewidujemy kolejny okres wzmożonych
inwestycji drogowych. Według naszych …

2015-10-07

Program EFRA – kamień węgielny wmurowany
Grupa LOTOS S.A. symbolicznym aktem wmurowania kamienia węgielnego na terenie rafinerii w
Gdańsku rozpoczęła budowę kompleksu instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej składających się
na Projekt EFRA. Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 2,3 mld złotych. Dzięki jej realizacji
Grupa LOTOS zwiększy głębokość przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększenie marży na
przerobie każdej baryłki surowca o ok. 2 USD/bbl (USD na baryłkę). Zgodnie z założeniami dzięki
instalacjom produkcyjnym Projektu EFRA rafineria w Gdańsku wyprodukuje rocznie do 900 tys. ton
dodatkowych paliw. Prace …

2015-10-02

Maroš Šefčovič i Paweł Olechnowicz wspólnie o wyzwaniach sektora energii w Europie
Centralnej
Maroš Šefčovič i Paweł Olechnowicz wspólnie o wyzwaniach sektora energii w Europie Centralnej
Poprawa konkurencyjności europejskiego sektora rafineryjnego, budowa Korytarza Północ–Południe i
zwiększenie dywersyfikacji dostaw gazu w Europie. To główne tematy dyskusji pomiędzy Marošem
Šefčovičem, Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za Unię Energii, i Pawłem
Olechnowiczem, Przewodniczącym Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP). Spotkanie
odbyło się w rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku i było okazją do rozmowy o najważniejszych
wyzwaniach w sektorze energii w Europie …

2015-09-28

LOTOS ma umowę na budowę wytwórni tlenu dla Programu EFRA
Grupa LOTOS podpisała z niemiecką Linde AG, Engineering Division umowę na budowę instalacji
wytwórni tlenu, który zostanie wykorzystany do zwiększenia efektywności procesu odsiarczania
komponentów gotowych paliw, które będą wytwarzane w ramach Programu EFRA. Efektywniejsze
odsiarczanie w instalacji koksowania będzie możliwe dzięki wzbogaceniu tlenem powietrza używanego w
procesie utleniania siarkowodoru, tzw. proces Clausa. Niezbędny do tego tlen będzie wytwarzany przez
instalację wytwórni tlenu, jaka powstanie w gdańskiej rafinerii. Umowa na projekt i budowę tej instalacji
została 10 września podpisana przez …

2015-09-23

Już dziś zarezerwuj stoisko na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016!

2015-08-21

Lotos rozwija program Program EFRA
Spółka LOTOS Asfalt, należąca do Grupy Kapitałowej LOTOS podpisała umowę sprzedaży koksu z
holenderską spółką Oxbow Energy Solutions B.V. Zagraniczny partner będzie kupował koks
wyprodukowany przez instalację opóźnionego koksowania DCU, która powstaje w ramach realizacji
inwestycyjnego Programu EFRA w rafinerii w Gdańsku. LOTOS Asfalt szacuje, że rocznie produkowane
będzie około 350 000 ton koksu. Umowa została zawarta na okres 10 lat od daty rozpoczęcia działalności
handlowej instalacji DCU. Umowa LOTOS Asfalt z firmą Oxbow jest trzecim kluczowym dokumentem
związanym z rozpoczęciem realizacji nowych instalacji …

2015-07-16

10 lat Lotosu na GPW
Mija 10. rocznica wejścia Grupy Lotos na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W mijającym
okresie powstał pionowo zintegrowany koncern paliwowy, a Rafineria Gdańska ze stosunkowo
niewielkiego zakładu przetwórstwa ropy przekształciła się w koncepcyjnie, technologicznie i menedżersko
jeden z najnowocześniejszych obiektów w Europie i na świecie. Dzięki realistycznej, dynamicznej
strategii, której wyrazem był inwestycyjny Program 10+, jedno z największych przedsięwzięć
gospodarczych współczesnej Polski, Grupa Lotos znajduje się dziś w ścisłej czołówce europejskiej.
Sprzyja temu …

2013-11-27

LOTOS Air BP Polska rozwija rynek
25 listopada br. Grupa LOTOS i BP Europe podpisały umowę dotyczącą rozpoczęcia działalności spółki
LOTOS Air BP Polska. Perspektywę rozwoju nowej spółki buduje rosnąca konsumpcja paliw lotniczych
w Polsce.
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