2015-10-09

KLR – The Show must go on!
Fantastyczna przygoda, która połączyła producenta samochodów i olejów silnikowych, trwa już 10 lat.
Zmieniają się tory i zawodnicy. Z roku na rok rośnie też temperatura rywalizacji o Puchar KIA LOTOS
RACE. Karol Urbaniak wywalczył tegoroczny tytuł mistrza Polski z przewagą zaledwie 1 punktu nad
wiceliderem, i to w sytuacji, gdy maksymalna liczba punktów, które kierowca mógł uzbierać w całym
sezonie, wynosiła blisko 1000. Czy potrzebny jest lepszy dowód na emocje towarzyszące całemu cyklowi
wyścigów? Cykl wyścigów po raz pierwszy odbył się w 2006 roku lat temu. Rok później w 2007 roku
LOTOS OIL i Kia Motors Polska …

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 …

2015-10-06

LOTOS ma pierwszą ropę z B8

Spółka LOTOS Petrobaltic, jedyna firma poszukująca i wydobywająca ropę i gaz z polskiej strefy
ekonomicznej Morza Bałtyckiego, uruchomiła wstępną produkcję na kolejnym złożu. Chodzi o pole
naftowe B8, którego potencjał wydobywczy oszacowano na 3,5 mln ton ropy. Uruchomienie wstępnej
produkcji było możliwe dzięki wykorzystaniu platformy wiertniczej LOTOS PETROBALTIC, która jest
przystosowana do prowadzenia prac wydobywczych. – Zagospodarowanie złoża B8 to strategiczny projekt
LOTOSU, realizowany w segmencie wydobywczym – komentuje Paweł Olechnowicz, prezes Grupy
LOTOS S.A. – Po uruchomieniu docelowego wydobycia …

2015-10-05

LOTOS Kolej na TRAKO 2015
W Gdańsku, w dniach 22-25 września, odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów
Kolejowych TRAKO. Na imprezie pojawiła się m.in. spółka LOTOS Kolej - najnowocześniejszy
przewoźnik kolejowy w Polsce. TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w
Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów
transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. WIĘCEJ: czytaj
listopadowym wydaniu miesięcznika „Paliwa Płynne” Nowości branżowych szukaj na: XXIII
Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016 …

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!

2015-07-24

Kolejne innowacyjne asfalty z LOTOSU
Spółka LOTOS Asfalt rozwija produkcję asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami i skutecznie
wprowadza je na rynek. Inwestycją, przy której tego rodzaju asfalt został wykorzystany, był remont drogi

w Świerklańcu (woj. śląskie). Podczas prac użyto asfaltu MODBIT 45/80-80, który tak jak inne asfalty z
tej serii gwarantuje nawierzchniom drogowym najwyższą trwałość. W drugiej połowie lipca rozpoczęły się
prace remontowe na drodze wojewódzkiej nr 912 w Świerklańcu. Na odcinku ok. 3,6 km wymieniono
warstwę ścieralną nawierzchni drogowej. – Aktualnie poszukiwane są innowacyjne technologie i
zaawansowane …

2015-07-22

Start Fundacji LOTOS
Zarząd Grupy LOTOS podjął decyzję o powołaniu Fundacji LOTOS. Jej kluczowym zadaniem będzie
zarządzanie polityką dobroczynną firmy. Od blisko dekady LOTOS konsekwentnie wdraża zasady
społecznej odpowiedzialności biznesu. Czyni to we wszystkich obszarach swojej działalności, starając się
jak najlepiej odpowiadać na wyzwania społeczne interesariuszy. – Kamieniem milowym tego procesu było
opracowanie całościowej i długoterminowej Strategii CSR dla Spółki, a co za tym idzie wdrożenie
kompleksowego systemu zarządzania społeczną odpowiedzialnością w firmie. Fundacje korporacyjne to
podmioty, które powstają na pewnym …

2015-07-17

Na Zatoce Gdańskiej pływa się coraz więcej
Pomimo kapryśnego początku lata, sezon motorowodny nad Zatoką Gdańską zapowiada się równie
obiecująco jak w ubiegłych latach. Stabilnie wzrasta konsumpcja paliw w marinach Gdańska i Gdyni.
Coraz szersza oferta turystyczna Trójmiasta zachęca motorowodniaków i wędkarzy do odwiedzania
regionu Zatoki Gdańskiej. Na akwenach, obok żaglówek, można zobaczyć więcej jachtów motorowych,
łodzi hybrydowych (RIB) i skuterów wodnych.Pomimo kapryśnego początku lata w marinach Gdańska i
Gdyni, widać zainteresowanie sportami, turystyką motorowodną i wędkarstwem morskim. W przypadku
motorowodniaków infrastruktura portowa i oferta …

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 …

2015-07-02

Kawa na stacji, jak w kawiarni - rozmowa z Wiktorem Sawoniaką, Development Director
Costa Express, CHI Polska

2015-06-23

450. stacja paliw w sieci LOTOS
450. placówka w sieci LOTOS, a zarazem 175. w segmencie ekonomicznym LOTOS Optima, została
otwarta w Kaliszu. Aktualnie w sieci LOTOS działają 274 stacje własne (w tym 17 stacji autostradowych,
tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych, 146 stacji segmentu premium i 111 stacji segmentu ekonomicznego
LOTOS Optima) oraz 176 stacji franczyzowych (w tym 112 stacji segmentu premium i 64 stacje
segmentu ekonomicznego LOTOS Optima). O stacji Nowa stacja w Kaliszu położona jest przy ul.
Cypriana Godebskiego 1, na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 12 i nr 25. To typowa stacja miejska z
czterema stanowiskami tankowania, …

2015-06-22

CEEP z PIPCh
Central Europe Energy Partners (CEEP) – organizacja reprezentująca w Brukseli sektor energii i
przemysł energochłonny z Europy Centralnej – rozpoczyna współpracę z Polską Izbą Przemysłu
Chemicznego (PIPC). Celem jest integracja branży na forum europejskim oraz intensyfikacja działań na
rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu. Współpraca z Polską Izbą Przemysłu
Chemicznego to potwierdzenie pozycji, jaką CEEP wypracował w ciągu ostatnich pięciu lat na arenie
międzynarodowej, w szczególności w Brukseli.– Naszą największą siłą jest szeroka reprezentacja
sektorów, uwzględniająca zarówno producentów, …

2015-06-17

Grupa LOTOS opublikowała Zintegrowany Raport Roczny 2014.
Raport prezentuje wyniki ekonomiczne, środowiskowe, społeczne oraz kwestie pracownicze, praw
człowieka i etyki w działalności zgodnie z wymogami międzynarodowego standardu Global Reporting
Initiative i nowymi zaleceniami Unii Europejskiej. Raport uwzględnia także informacje właściwe branży,
dzięki zastosowaniu Suplementu dla sektora gazu i ropy naftowej GRI. Publikacja zatytułowana
„Współpraca inspiruje zmiany” dostępna jest pod adresem: www.raportroczny.lotos.pl. Ideą przewodnią
Raportu za 2014 r. jest współpraca, będąca jedną z wartości etycznych Grupy Kapitałowej LOTOS.
– Poprawa jakości funkcjonowania i …

2015-06-16

Memorandum Warszawskie
Członkowie Central Europe Energy Partners (CEEP) apelują o Unię Energii tworzoną na fundamentach
gospodarki cyfrowej Innowacje technologiczne i cyfryzacja przemysłu to niezbędne siły napędowe
efektywnej Unii Energii. Kluczem jest tu infrastruktura Korytarza Północ–Południe, mająca połączyć
morza Bałtyckie, Adriatyckie i Czarne. Realizacja tego celu wymaga stworzenia platformy, która skupi
wszystkie zainteresowane podmioty w celu kształtowania właściwego otoczenia finansowego i
regulacyjnego. To najważniejsze konkluzje z konferencji „29+1”, zorganizowanej przez Central Europe
Energy Partners (CEEP) w dniach 15–16 …

2015-06-09

Costa Express na stacjach LOTOS. Letnie testy gorącej kawy

LOTOS rozpoczyna pilotażowe testy samoobsługowych automatów serwujących kawę Costa Express znanej i cenionej w 33 krajach świata marki kawiarni Costa Coffee. Costa Express to sieć działających w
całej Polsce prawie 180 kawomatów Costa Coffee. Do końca roku kawa Mocha Italia z kawomatów Costa
Express będzie dostępna dla klientów sieci LOTOS na kilku stacjach, pierwsze testy ruszyły właśnie na
stacji MOP Brwinów Północ. – Costa Express zaproponowała ciekawy model współpracy operacyjnofinansowej, która pozwala ograniczać koszty związane z serwisem technicznym kawomatów – mówi
Irmina Karpińska, …

2015-06-08

LOTOS nadal z wysoką marżą
7,49 dolarów na baryłce wyniosła modelowa marża rafineryjna LOTOSU w maju 2015. To ponad
80-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Po dwóch miesiącach
drugiego kwartału 2015 średnia marża rafineryjna spółki uplasowała się na poziomie 7,68 USD/bbl. Dla
porównania w I kw. 2015 było to 9,38 USD/bbl, a w IV kw. 2014 7,32 USD/bbl. Od początku tego roku
LOTOS odnotowuje wysokie wielkości modelowej marży rafineryjnej. Rekordowy poziom marża
osiągnęła w marcu (10,32 USD/bbl). Był to najwyższy wynik od początku 2013 r. Do kalkulacji marży
przyjęto poniższą strukturę uzysków, której …

2015-05-29

Paweł Olechnowicz Prezesem Zarządu IX kadencji Grupy LOTOS S.A.
Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa
Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji. Rada podjęła dziś uchwałę o powołaniu Pana Pawła
Olechnowicza do składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji na funkcję Prezesa Zarządu.
W stosunku do pozostałych stanowisk Rada Nadzorcza postanowiła kontynuować postępowanie
konkursowe. Kadencja obecnego Zarządu zakończy się 28 czerwca 2015 r. Pozostali członkowie Zarządu
zostaną powołani przed końcem kadencji obecnego Zarządu. Pan Paweł Olechnowicz funkcję Prezesa
Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od …

2015-05-28

Sterling Card już w Polsce
LOTOS - Air BP Polska włącza cztery polskie lotniska: Warszawę (WAW), Gdańsk (GDN), Katowice
(KTW) i Lublin (LUZ) – do ogólnoświatowej sieci ponad 700 portów w 50 krajach, gdzie honoruje się
Sterling Card. W ciągu ostatnich dwóch dekad Polska przestała być białą plamą na mapie połączeń
lotniczych w Europie. Z roku na rok gęstnieje sieć połączeń do polskich portów regionalnych z zagranicy.
– LOTOS - Air BP Polska oferuje paliwo Jet A-1 w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Lublinie. W
ostatnim z wymienionych portów oferujemy również paliwo avgas. – mówi Izabela Brzeska, kierownik
sprzedaży ds. General Aviation LOTOS …

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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