Petrom - companie integrată de ţiţei și gaze

Evenimente importante în 2008
n Martie
Pe 27 martie, Petrom și Romgaz au semnat cu Guvernul României,
reprezentat de Ministerul Economiei și Finanţelor, un protocol
care reglementează participarea acestora la Fondul Social de
Gaze. Fondul Social a fost constituit de către Guvernul României
în vederea acordării unor ajutoare sociale persoanelor cu venituri
reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţelor.
Valoarea Fondului Social aferentă anului 2008 a fost de 172 mil lei,
din care 80 mil lei a reprezentat contribuţia Petrom.
Pe 31 martie, Petrom a semnat cu un consorţiu format din General
Electric (SUA) și Metka (Grecia), contractul pentru construcţia unei
centrale electrice la Brazi. Consorţiul va construi și livra la cheie,
până în septembrie 2011, o centrală de producere a energiei
electrice și a aburului cu ciclu combinat, având capacitatea de 860
MW și care va funcţiona pe bază de gaze naturale.
n Iunie
La începutul lunii iunie, Petrom și OMV au organizat pentru
repezentanţii pieţei de capital o vizită a obiectivelor Petrom. Cu
această ocazie, Petrom a reanalizat obiectivele strategice pentru
2010, în contextul celor mai recente provocări internaţionale.
Această analiză a reconfirmat viabilitatea obiectivelor pentru 2010,
pe care compania le-a definit în 2005.
n Iulie
Pe 1 iulie, ANRE a mărit preţul la gazele furnizate populaţiei în
medie cu 12,5%, ca o consecinţă a creșterii preţului gazului de
import la 480 USD/1.000 mc în trimestrul al treilea 2008. În același
timp, preţul la energia electrică a crescut în medie cu 5,3%. Preţul
gazului pentru producătorii interni a rămas neschimbat.
La începutul lunii iulie, Petrom a semnat cu Uhde, parte a
grupului german Thyssen Krupp, un contract pentru construcţia
la Petrobrazi a unei instalaţii de desulfurare a benzinei. Valoarea
contractului este de 90 mil EUR. Unitatea va produce benzină cu
conţinut redus de sulf și va avea o capacitate anuală de 700.000
tone. Punerea în funcţiune a instalaţiei este estimată să aibă loc la
începutul anului 2009.
Pe 23 iulie, Petrom și-a prezentat planurile în vederea promovării
proiectelor din domeniul energiilor din surse regenerabile și în
vederea creșterii eficienţei energetice. Având la bază modelul OMV
Future Energy Fund, Petrom a format un grup de lucru cu rolul de
a identifica astfel de proiecte, potenţiali parteneri, modalităţi de
finanţare și de a sprijini implementarea acestor proiecte în cadrul
companiei.
Această iniţiativă este o componentă a strategiei Petrom de a se
transforma dintr-o companie de ţiţei și gaze, într-o companie de
energie.

rentabilităţii din cauza consumului ridicat de energie, a mixului
de produse nefavorabil și a costurilor fixe ridicate. În Arpechim,
investiţiile se vor concentra pe asigurarea conformităţii cu normele
HSE și, prin urmare, nu se preconizează îmbunătăţirea profitabilităţii
acestei rafinării pe termen mediu. Pentru a reflecta această situaţie,
în trimestrul al treilea s-a constituit un provizion de 559 mil lei,
reprezentând întreaga valoare contabilă netă a activelor rafinăriei
Arpechim.
n Octombrie
Pe 3 octombrie, Petrom a încheiat o tranzacţie cu Asociaţia
Salariaţilor Petrom, pentru achiziţionarea unui pachet suplimentar
de 20,87% din acţiunile Petrom Aviation, prin intermediul BVB,
mărindu-și astfel participaţia în această companie la 69,37%.
Petrom a lansat ulterior o ofertă publică obligatorie de preluare
către ceilalţi acţionari ai Petrom Aviation, conform legislaţiei în
vigoare.
În octombrie, Petrom a contractat o linie de credit în valoare de
circa 375 mil EUR, cu termen de rambursare de trei ani. Creditul va
fi folosit pentru acoperirea nevoilor financiare ale Petrom, așa cum
se reflectă în bugetul companiei și în conformitate cu programele
actuale de investiţii.
n Noiembrie
Divizia de Explorare și Producţie a Petrom a câștigat Premiul de
Excelenţă în Managementul Proiectelor pentru proiectul de
modernizare a sondelor. Premiul a fost acordat de către Project
Management România, membră a Asociaţiei Internaţionale de
Management de Proiect - IPMA.
Petrom poartă negocieri cu Oltchim în vederea transferării activităţii
de petrochimie de la Arpechim Pitești către această societate.
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Oltchim a aprobat
preluarea activităţii de petrochimie de la Arpechim. Tranzacţia este
condiţionată de obţinerea de finanţări necesare de către Oltchim.
Tot în luna noiembrie Petrom a fost de acord cu decizia Oltchim
de a reduce temporar cantitatea de etilenă și propilenă cu care se
aprovizionează de la Petrom, având în vedere evoluţia mediului de
afaceri pe fondul crizei financiare internaţionale.
n Decembrie
Pe 3 decembrie, Petrom și ExxonMobil Exploration and
Production România Ltd (afiliată a Exxon Mobil Corporation)
au semnat o înţelegere referitoare la explorarea în comun a
potenţialului de hidrocarburi a zonei de mare adâncime din
perimetrul Neptun, de pe platforma românească a Mării Negre.
Perimetrul Neptun cuprinde o suprafaţă de aproximativ 9.900 km2,
în zone cu adâncime a apei mării cuprinse între 50 m și 1.700 m.

n Septembrie
În contextul actual ce caracterizează activitatea de rafinare
a Petrom, rafinăria Arpechim nu poate genera rata cerută a
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