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LOTOS trafia w potrzeby
klientów
W 2011 r. sieć stacji paliw LOTOS rozwijała się najszybciej
w Polsce. Pobiliśmy rekord, włączając do swojej rodziny
aż 63 nowe placówki.
W przeważającej ilości to właśnie stacje ekonomiczne LOTOS Optima
przyczyniły się do najbardziej dynamicznego rozwoju sieci w Polsce. LOTOS
Optima, oferując najwyższej jakości paliwa w optymalnej cenie, została świetnie
przyjęta przez klientów.
Sukces w optymalnym rozwoju, na terenie wszystkich województw, mają
również obiekty typu premium oraz Miejsca Obsługi Podróżnych znajdujące się
przy polskich autostradach i drogach ekspresowych. W ten sposób LOTOS z
369 stacjami został czwartą, największą siecią w kraju a gdański koncern
planuje dalszy rozwój.

Zobacz w raporcie

Działalność rynkowa

Pośredni wpływ ekonomiczny

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011

LOTOS Raport Roczny 2011 / Najnowocześniejsza rafineria nad Bałtykiem

Najnowocześniejsza
rafineria nad Bałtykiem
W marcu 2011 r. zakończyliśmy trwającą trzy i pół roku
inwestycję o nazwie Program 10+. W ramach jednego z
największych projektów w polskiej gospodarce
zbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 50 instalacji. Dzięki
temu rafineria koncernu w Gdańsku zwiększyła moce
przerobowe do 10,5 mln ton rocznie i stała się jednym z
najbardziej efektywnych zakładów tego typu w Europie.
O wielkości projektu świadczy także jego wartość, bowiem projektowanie,
budowa oraz zakupy sprzętu warte były ok. 5,5 mld PLN. Zmodernizowanie
rafinerii, zwiększenie potencjału przerobu oraz podniesienie jakości produktów
zapewniły firmie znacznie wyższą pozycję rynkową oraz przełożyły się na
rekordowe wyniki finansowe LOTOSU.
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Ropa i gaz z LOTOSU
W obszarze poszukiwań i wydobycia jesteśmy obecni w
Polsce, Norwegii oraz na Litwie, pozyskując ropę naftową
i gaz ziemny ze złóż morskich i lądowych.
W 2011 roku koncern wydobył w sumie blisko 230 tys. ton ropy naftowej, co
ustanawia go jednym z głównych producentów tego surowca w Polsce. LOTOS
jako jedyna spółka w kraju dysponuje platformami morskimi, prowadzącymi
wydobycie na Bałtyku. Koncern posiada łącznie 22 koncesje na poszukiwanie i
wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Spółka jest też aktywnie
zaangażowana w poszukiwanie złóż gazu łupkowego na terenie Polski i Litwy.
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Zrównoważone podejście do
biznesu
Grupa LOTOS w biznesie kieruje się odpowiedzialnością.
CSR to dla nas sposób prowadzenia działalności
uwzględniający potrzeby otoczenia. Umiejętnie łączymy
sprawy społeczne, środowiskowe, etyczne, prawa
człowieka i klienta z działaniami biznesowymi i strategią
firmy.
Od listopada 2009 r. jesteśmy w gronie spółek objętych indeksem RESPECT
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do indeksu tego zaliczani
są liderzy, stosujący najwyższe standardy odpowiedzialnego zarządzania.
Dlaczego to ważne? Bo praktyka mówi, że strategiczne podejście do społecznej
odpowiedzialności przynosi korzyści nie tylko firmie, ale i jej otoczeniu, także
inwestorom. To korzyści z obszaru zarządzania ryzykiem, redukcji kosztów,
dostępu do kapitału, relacji z klientami, zarządzania zasobami ludzkimi, ochrony
środowiska czy innowacyjności.
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