Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011

LOTOS Raport Roczny 2011 / Użyteczne informacje / Kalendarium 2011

Kalendarium 2011
Informacje o wydarzeniach, jakie w raportowanym okresie miały miejsce w
Grupie Kapitałowej LOTOS.

Wydarzenia

2011 2012

Nagrody

5 Stycznia

15 Stycznia

Grupa LOTOS, w plebiscycie „Gazety Wyborczej”
otrzymała tytuł „Mecenasa Sportu 2010 w
województwie pomorskim".

Spółka LOTOS Czechowice otrzymała Platynowy
Laur Umiejętności i Kompetencji „Firma Społecznie
Odpowiedzialna”.

12 Stycznia

17 Stycznia

Grupa LOTOS podpisała wart 1,7 mld zł kontrakt na
dostawy paliw w 2011 r. dla firmy BP w Polsce.

19 Stycznia

W gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS oddano do użytku
instalację hydrokrakingu - MHC (ang. Mild
Hydrocrack ing). To przedostatnia instalacja Programu
10+.
Według badania Moto Scan 2010 marka LOTOS
została liderem krajowego rynku olejów silnikowych, z
udziałami sięgającymi 28,3%.

25 Stycznia

Grupa LOTOS została uwzględniona w składzie II
edycji RESPECT Index na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.

31 Stycznia

1

20 Stycznia

Spółka LOTOS Exploration & Production Norge, w
wyniku rozstrzygnięcia konkursu kwalifikacyjnego
APA 2010, otrzymała status operatora i 25% udziałów
w koncesji PL 503B, położonej w południowej części
Morza Północnego.

27 Stycznia

Spółka LOTOS Kolej otrzymała wyróżnienie w
rankingu „Diamenty Forbesa 2011” w kategorii firm z
poziomem przychodów przekraczającym 250 mln zł
rocznie. LOTOS Kolej zajmuje 5. miejsce w
zestawieniu dla województwa pomorskiego.

31 Stycznia

Grupa LOTOS zaprezentowała w Warszawie strategię
handlową do 2015 r. - Supply, Trading and
Optimatization (STO). Grupa LOTOS skupi się przede
wszystkim na efektywnym zarządzaniu zwiększonymi
strumieniami ropy naftowej i produktów po
zakończeniu Programu 10+, dywersyfikacji źródeł
dostaw surowca i optymalnemu wykorzystaniu
elastyczności zmodernizowanej. Dodatkowo trading
zajmie się optymalizacją wyceny i wykorzystaniem
posiadanych zasobów surowca (dostarczanie do
rafinerii, sprzedaż, transakcje wymiany) oraz
dotarciem do odleglejszych rynków sprzedaży
produktów naftowych, charakteryzujących się
atrakcyjniejszą strukturą popytu i poziomu cen.

31 Stycznia

Spółka LOTOS Asfalt otrzymała wyróżnienie w
rankingu „Diamenty Forbesa 2011” w kategorii firm z
poziomem przychodów przekraczającym 250 mln zł
rocznie. LOTOS Kolej zajmuje 8. miejsce w
zestawieniu dla województwa pomorskiego.

3 Luty

Spółka LOTOS Parafiny otrzymała wyróżnienie w
rankingu „Diamenty Forbesa 2011”. W kategorii firm
średnich o przychodach 50-250 mln zł województwa
podkarpackiego zajęła 23. miejsce.

3 Luty

Grupa LOTOS, poprzez spółkę LOTOS Petrobaltic,
przejęła kontrolę nad spółką AB Geonafta,
wydobywającą ropę naftową na terytorium Republiki
Litewskiej.

4 Luty

Grupa LOTOS otrzymała tytuł Partnera Gdyńskiego
Sportu 2010.

8 Luty

Spółka LOTOS Parafiny otrzymała tytuł „Gepard
Biznesu 2011” województwa podkarpackiego w
kategorii „Wzrost wartości rynkowej firmy i
dynamiczny rozwój”.

Grupa LOTOS otrzymała 1. miejsce w kategorii
„Relacje z inwestorami” corocznego rankingu
Giełdowa Spółka Roku oraz 5. miejsce w rankingu
Giełdowa Spółka Roku, który na zlecenie „Pulsu
Biznesu” przygotowuje Instytut Pentor.

11 Luty

25 Luty

Grupa LOTOS została jednym z liderów Indeksu BINGO 2010. Indeks sprawdza jakość komunikowania w
Internecie kwestii zaangażowania społecznego 500
największych firm z listy dziennika „Rzeczpospolita”.
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25 Luty

Spółka LOTOS Kolej pozyskała 3 kolejne lokomotywy
elektryczne Bombardier TRAXX MS. Spółka
dysponuje największą flotą nowoczesnych
lokomotyw w kraju.

1 Marca

Statek „Aphrodite I” należący do spółki LOTOS
Petrobaltic, odegrał ważną rolę w akcji ratowania na
Morzu Bałtyckim załogi kutra rybackiego „Wła-97”.

3 Marca

Marka LOTOS otrzymała wyróżnienie Business
Superbrands przyznane przez The Superbrands Ltd.

7 Marca

Według raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i
Handlu Naftowego, Grupa LOTOS miała w 2010 r.
31,3% udziału w krajowym rynku paliw. To wzrost o
3,1 p.p. w porównaniu do 2009 r. Strategia Spółki na
lata 2011-2015 zakłada 30% udziałów w rynku paliw.

Spółka LOTOS Kolej otworzyła nową dyspozyturę
kolejową we Wrocławiu.

28 Marca
30 Marca

W gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS uroczyste
zakończenie realizacji Programu 10+, największej
polskiej inwestycji ostatniego 20-lecia, uświetnił
premier Donald Tusk. Obok nowej instalacji destylacji
CDU/VDU, odbył się briefing prasowy z udziałem
telewizji: TVP, TVN i Polsatu, kilkudziesięciu
dziennikarzy oraz kierownictwa Grupy LOTOS i osób
kierujących Programem 10+.

20 Kwietnia

Rozpoczęła się IV edycja programu premiowego
Navigator. Klienci mogą zbierać punkty i odbierać
nagrody na ponad 250 stacjach paliw sieci LOTOS w
całej Polsce.

20-22 Kwietnia

Platforma wiertnicza „Petrobaltic”, po wymianie
amortyzatorów nóg i remoncie dźwigu głównego,
opuściła Port Północny w Gdańsku i została
przeholowana na złoże B3. Złoże B3 położone jest ok.
70 km na północ od Rozewia. Spółka LOTOS
Petrobaltic czerpie z niego ok. 4 tys. baryłek ropy
naftowej dziennie.

11 Maja

3

Nowoczesny smar do otwartych przekładni zębatych
Aliten produkowany przez LOTOS Oil został
nagrodzony w konkursie „Produkt Roku 2010”.

31 Marca

W gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS oddano do użytku
instalację odasfaltowania rozpuszczalnikowego ROSE (ang. Residiuum Oil Supercritical Extraction).
To ostatnia instalacja wybudowana w ramach
Programu 10+.

20 Kwietnia

W rankingu największych firm w Polsce w 2010 r. „Lista 500”, przygotowywanym przez redakcję
dziennika „Rzeczpospolita”, Grupa Kapitałowa LOTOS
zajęła 5. miejsce, awansując o 4 pozycje w stosunku
do poprzedniego rankingu.

11 Maja

Podczas XVIII Międzynarodowych Targów Stacja
Paliw 2011 spółka LOTOS Paliwa zaprezentowała
koncepcję nowej, ekonomicznej sieci stacji paliw
LOTOS Optima.
Grupa LOTOS poinformowała o dobrych wynikach w I
kwartale. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł
412,6 mln zł. To o 35,4% więcej w porównaniu z IV
kw. i wzrost o 212,6% w stosunku do analogicznego
okresu 2010 r.

18 Maja

Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy LOTOS
został wyróżniony w kategorii etyka w rankingu
„Twarze Biznesu” prowadzonego przez redakcje:
„Dziennik Gazeta Prawna” i TVN CNBC.

16 Maja

W rankingu „Lista 500" tygodnika „Polityka" Grupa
LOTOS została sklasyfikowana na 5. miejscu
największych polskich firm z sektora przemysłu,
usług i paliw oraz 4. wśród 50 największych spółek
giełdowych. Dodatkowo Spółkę sklasyfikowano na 10.
pozycji wśród 50 najbardziej zyskownych firm z „Listy
500” oraz na 9. wśród 50 największych eksporterów.

23 Maja

31 Maja

Sponsorowana przez Grupę LOTOS drużyna Lechia
Gdańsk otrzymała 1. miejsce w piłkarskiej
Ekstraklasie za fair play.

1 Czerwca

Grupa LOTOS otrzymała tytuł „Mistrz Biznesu” w
kategorii Energia i Surowce miesięcznika
Businessman.pl

3 Czerwca

Ministerstwo Gospodarki wyróżniło spółkę LOTOS Oil
za efektywną współpracę gospodarczą z
Uzbekistanem.

6 Czerwca

Spółka LOTOS Exploration & Production Norge,
rozpoczęła badania sejsmiczne 3D na koncesjach PL
503 i PL 503B, położonych w południowej części
Morza Północnego. Badaniem objęto obszar morski o
powierzchni 1.560 km2 . Na podstawie wyników badań
spółka będzie w stanie jeszcze dokładniej oszacować
potencjał wydobywczy obszaru objętego koncesją
oraz zlokalizować optymalne miejsce pod wykonanie
odwiertu poszukiwawczego.
Grupa LOTOS oraz spółka LOTOS Oil otrzymały tytuł
Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii
„Eksporter” w konkursie Business Centre Club pod
honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych

10 Czerwca

14 Czerwca

Grupa LOTOS została wyróżniona w kategorii „Ład
korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu”
w konkursie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

15 Czerwca

4

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS
został uhonorowany przez Pracodawców RP nagrodą
„Złoty Oxer" za zakończony z sukcesem Program
10+.

10+.

15 Czerwca

Grupa LOTOS i Przedsiębiorstwo Eksploatacji
Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” podpisały list
intencyjny dotyczący wspólnej budowy podziemnych
zbiorników ropy naftowej i paliw płynnych.

Polski Związek Narciarski, Grupa LOTOS – generalny
sponsor polskiego narciarstwa oraz Kamil Stoch,
reprezentant Polski w skokach narciarskich, podpisali
list intencyjny o wzajemnej współpracy przy realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich
„Szukamy następców Mistrza”.

22 Czerwca
24 Czerwca

Grupa LOTOS została laureatem XII edycji Konkursu
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Lider Zarządzania
Zasobami Ludzkimi, otrzymując Bursztynową
Statuetkę.

28 Czerwca

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS
wybrało skład VIII kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Grupa LOTOS została głównym partnerem Polskiej
Akademii Nauk w organizacji polskich obchodów
Międzynarodowego Roku Chemii. Rok 2011 to także
setna rocznica przyznania Nagrody Nobla w
dziedzinie chemii Marii Skłodowskiej-Curie.

27 Czerwca

Platforma produkcyjna, która będzie obsługiwać złoże
YME na Morzu Północnym, została zainstalowana na
lokacji. Spółka LOTOS Exploration & Production
Norge posiada 20% udziałów w złożu YME. Zasoby
wydobywalne ropy naftowej dla przejętych udziałów
szacuje się na ok.1,8 mln ton.

13 Lipca
14 Lipca

Grupa LOTOS została uwzględniona w składzie III
edycji RESPECT Index na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.

19 Sierpnia

W Warszawie zostały otwarte pierwsze trzy stacje
paliw segmentu ekonomicznego LOTOS Optima.

19 Sierpnia

Stacja paliw LOTOS w Bydgoszczy uzyskała ocenę
100% w międzynarodowym badaniu
przeprowadzonym przez firmę International Service
Check, a cała sieć stacji LOTOS zajęła 3. miejsce w
Polsce.

20 Sierpnia

Zakładowi strażacy spółki LOTOS Straż wzbogacili
się o nowy, gaśniczy wóz bojowy marki MAN.
Zastąpił on wysłużonego już popularnego Stayera.

23 Sierpnia

5

Grupa LOTOS S.A. przedłużyła o 12 miesięcy umowę
kredytową na refinansowanie i finansowanie zapasów
na kwotę 400 mln USD, zawartą 20 grudnia 2007 r. W

na kwotę 400 mln USD, zawartą 20 grudnia 2007 r. W
skład konsorcjum weszły Bank PEKAO S.A., PKO
BP, BRE Bank oraz Nordea Bank Polska.

25 Sierpnia

Na molo w Sopocie zorganizowano piknik
motoryzacyjny „ABC Bezpieczeństwa”. Kampania
kładła nacisk na kulturę motoryzacyjną i ekonomiczną
jazdę. Grupa LOTOS zaangażowała się w organizację
wydarzenia już po raz czwarty. Wydarzenie
zorganizowano w ramach programu Akademia
Bezpieczeństwa LOTOS, który – poprzez liczne
działania w tym realizację programu „LOTOS bezpieczna droga do szkoły” – ma na celu edukację w
zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

30 Sierpnia

Grupa LOTOS poinformowała o dobrych wynikach w I
półroczu. Miliard złotych zysku, taki wynik EBITDA
osiąga Spółka przy przychodach wynoszących prawie
13,3 mld zł. Większa sprzedaż, wzrost cen ropy i
słabszy dolar to m.in. czynniki, które pozwoliły
wypracować 889 mln zł zysku netto.

31 Sierpnia

Spółka LOTOS Oil wprowadziła do oferty
ultranowoczesny olej LOTOS QUAZAR K/FE 5W30,
wraz z pojawieniem się w sprzedaży najnowszych
modeli KIA Sportage i KIA cee’d wyposażonych w
zmodernizowane silniki benzynowe. LOTOS Oil
współpracuje z KIA MOTORS Polska od marca 2007
r. Z myślą o użytkownikach samochodów KIA
stworzona została specjalna linia olejów LOTOS KIA
FORMULA, która w 2010 r. została zastąpiona przez
ultranowoczesne syntetyczne oleje linii LOTOS
Quazar K.

Grupa LOTOS zajęła 2. miejsce w sektorze firm
energetycznych w rankingu atrakcyjności
pracodawców opracowanym przez międzynarodową
firmę Antal International.

31 Sierpnia

Grupa LOTOS została oficjalnym sponsorem
Akademii Piłkarskiej Lechii Gdańsk. Opieką zostali
objęci młodzi piłkarze z roczników 1996-2004.

5 Września

8 Września

Grupa LOTOS zajęła 11. miejsce w rankingu
największych firm Europy Środkowo-Wschodniej
„EUROPA 500”. Klasyfikacja została przygotowana
przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz firmę doradczą
Deloitte.

16 Września

Gdańska rafineria Grupy LOTOS gościła
ambasadorów państw członkowskich przy Unii
Europejskiej. Komitet Stałych Przedstawicieli (z fr.
COREPER) składa się z ambasadorów krajów
członkowskich UE przy Radzie UE w Brukseli.
Wizyta ambasadorów w Polsce związana była z
przejęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie
UE, które nastąpiło 1 lipca 2011 r.

Grupa LOTOS była partnerem międzynarodowej
konferencji „Wspólna odpowiedzialność - jak
zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE", którą
w Gdańsku zorganizowało Ministerstwo Gospodarki
wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Polska
była pierwszym krajem, który w trakcie swojej
Prezydencji w Unii Europejskiej tak wiele uwagi
poświęcił społecznej odpowiedzialności biznesu.

16 Września

23 Września

Prezes Zarządu LOTOS Parafiny Dominik Tomczyk
otrzymał Honorowy medal Instytutu Odlewnictwa w
Krakowie za szczególne zasługi dla tej placówki.

28 Września

Przy molo w Gdańsku-Brzeźnie odbyło się sprzątanie
plaż, brzegów i dna morskiego z udziałem
płetwonurków LOTOS Straż. Grupa LOTOS kolejny
raz włączyła się do proekologicznej inicjatywy, której
nadrzędnym celem jest rozbudzenie
odpowiedzialności za Bałtyk.

30 Września

6

Grupa LOTOS poinformowała, że stawia na projekt
pomorskich kawern, jako kolejny, strategiczny

Odbyła się inauguracja kolejnej edycji programu
społecznego „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”.

pomorskich kawern, jako kolejny, strategiczny
element budowy bezpieczeństwa i solidarności w
sektorze energii. Uczestnikiem dyskusji na ten temat
w Spółce był Günter Verheugen, komisarz UE ds
przedsiębiorstw i przemysłu w latach 2004-2010.

30 Września

4 Października

Spółka LOTOS Oil wprowadziła do oferty syntetyczny,
energooszczędny, olej silnikowy najnowszej generacji
LOTOS Quazar S 0W20. Oferta związana jest z
pojawieniem się w sprzedaży najnowszego miejskiego
vana Subaru Trezia. LOTOS Oil współpracuje z
Subaru Import Polska od kwietnia 2010 r. W efekcie
prac ekspertów i testów powstały zaawansowane
technologicznie oleje LOTOS Quazar S, stworzone
specjalnie do ochrony silników najnowocześniejszych
samochodów.
Grupa LOTOS w ramach akcji „Junior GDAŃSK 2012”
ufundowała kolejne nowoczesne boisko ze sztuczną
trawą i oświetleniem. Uroczyście otwarte boisko
znajduje się przy Gimnazjum nr 20 na gdańskim
osiedlu Przymorze.

10 Października

Wojtek Chuchała i Kamil Heller, reprezentujący barwy
LOTOS - Subaru Poland Rally Team zdobyli tytuł
Mistrza Polski Rajdów Samochodowych w grupie N.

10 Października

Jak wynika z danych opublikowanych przez Urząd
Transportu Kolejowego za pierwsze półrocze 2011 r.,
spółka LOTOS Kolej uplasowała się na 3. miejscu
wśród przewoźników towarowych. Spółka zanotowała
w tym okresie 6,97% udział w rynku wg wykonanej
pracy przewozowej, jednak biorąc pod uwagę jedynie
przewoźników prywatnych została wiceliderem rynku.

11 Października

10 Października

Spółka LOTOS Kolej otrzymała wyróżnienie „Lider
Transportu Szynowego 2011” w kategorii przewoźnik,
które przyznawane jest licencjonowanym
przewoźnikom kolejowym zarówno pasażerskim, jak i
towarowym. Do organizatorów konkursu należy Forum
Transportu Szynowego, redakcja czasopisma
Transport i Komunikacja oraz Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

14 Października

Spółka LOTOS Paliwa uruchomiła pierwsze Miejsca
Obsługi Podróżnych (MOP) na nowo otwartym
odcinku autostrady A1, pomiędzy Grudziądzem a
Toruniem. Łącznie siec stacji paliw LOTOS ma 9
MOP-ów, które oprócz A1 zlokalizowane są przy
autostradach A2, A4 i A6. Głównym dostawcą asfaltu
na budowę 62 km odcinka A1, pomiędzy
Grudziądzem a Toruniem, była spółka LOTOS Asfalt,
która w sumie dostarczyła ok. 36 tys. ton surowca.

Wyzwaniom sektora naftowego Unii Europejskiej i
budowie jego potencjału poświęcono XIV konferencję
branży rafineryjnej i petrochemicznej organizowaną
przez World Refining Association (WRA). W
trzydniowych spotkaniach w Sopocie i Gdańsku
wzięło udział ponad 250 przedstawicieli kadry
kierowniczej z głównych firm sektora rafineryjnego
oraz ekspertów branżowych. Konferencję zakończyło
zwiedzanie instalacji wybudowanych w Grupie LOTOS
w ramach Programu 10+. Spółka była głównym
partnerem konferencji.

17 Października

Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran z zespołu LOTOS
Dynamic Rally Team po raz drugi z rzędu zdobyli tytuł
rajdowych Mistrzów Polski w klasyfikacji generalnej
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

19 Października
25 Października

Spółka LOTOS Kolej uruchomiła dyspozyturę w
Czechowicach-Dziedzicach. To już czwarta
dyspozytura, po Gdańsku, Zduńskiej Woli i
Wrocławiu.

26 Października

Grupa LOTOS, za pomyślną realizacje Programu 10+,
otrzymała tytuł „2011 Refinery Plant of the Year”
podczas konferencji organizowanej przez World

7

Paliwa LOTOS Dynamic, po raz trzeci z rzędu,
otrzymały 1. miejsce w programie „Laur Klienta” w
kategorii Paliwa Premium, otrzymując tym samym
wyróżnienie specjalne – „Grand Prix Laur Klienta
2011”.

Refining Association.

26 Października

26 Października

Program stypendialny Grupy LOTOS „LOTOS Cup Szukamy Następców Mistrza” został nagrodzony w
kategorii „Programy stypendialne firm” w konkursie
Fundacji Dobra Sieć oraz Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.

27 Października

Grupa LOTOS zajęła 1. miejsce w województwie
pomorskim w konkursie Głownego Inspektora
Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.
Nagrodę przyznano w kategorii zakładów
zatrudniających powyżej 250 pracowników.

3 Listopada

Spółka LOTOS Parafiny zdobyła 1. miejsce w
konkursie Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Rzeszowie „Pracodawca - organizator pracy
bezpiecznej” w kategorii przedsiębiorstw,
zatrudniających ponad 250 osób.

8 Listopada

Spółka LOTOS Parafiny otrzymała certyfikat „Polish
Product 2011” - wyróżnienie Kapituły Centralnego
Biura Certyfikacji Krajowej w kategorii Firma Roku.
Grupa LOTOS poinformowała o wynikach po III
kwartałach. Zysk operacyjny wyniósł 826,3 mln zł. To
o blisko 70 mln zł więcej niż w tym samym okresie
2010 r. Tylko w III kw. przychody ze sprzedaży Spółki
wzrosły o 44% (r./r.) i wyniosły 7,6 mld zł.

8 Listopada

W rafinerii Grupy LOTOS zakończono dwudniową
operację montażu kolumn frakcjonujących na
instalacji wydzielania ksylenów.

9 Listopada
15 Listopada

Produkty spółki LOTOS Oil po raz kolejny zostały
uhonorowane Medalem Europejskim, wyróżniającym
producentów, których wyroby i usługi spełniają
najwyższe europejskie standardy. W 2011 r. kapituła
wyróżniła linię olejów LOTOS Quazar K.

17 Listopada

Michał Kościuszko i Maciek Szczepaniak,
reprezentujący LOTOS Dynamic Rally Team, zostali II
wicemistrzem w rajdowych Mistrzostwach Świata w
klasyfikacji PWRC.

21 Listopada

Grupa LOTOS i Statoil Poland przedłużyły na kolejne
2 lata umowę zawartą w listopadzie 2008 r.
Szacunkowa wartość sprzedaży paliw dla Statoil
Poland do końca 2013 r. to 9,17 mld zł.

22 Listopada

Grupa LOTOS i Polski Związek Narciarski
zainaugurowali sezon skoków narciarskich. Na
spotkaniu obecni byli m.in. Apoloniusz Tajner oraz
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spotkaniu obecni byli m.in. Apoloniusz Tajner oraz
Kamil Stoch. Grupę LOTOS - generalnego sponsora
PZN - reprezentował Paweł Olechnowicz.

23 Listopada

Grupa LOTOS otrzymała od Głównego Inspektora
Pracy nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie
„Pracodawca–organizator pracy bezpiecznej”.

24 Listopada

Grupa LOTOS otrzymała nagrodę Urzędu Dozoru
Technicznego za wieloletnią współpracę oraz czynny
udział w kształtowaniu polskiego systemu
bezpieczeństwa technicznego.

29 Listopada

Grupa LOTOS dostarczy ciężki olej opałowy O.W.
Supply & Trading A/S z siedzibą w Danii na mocy
umowy o wartości 68,76 mln USD, tj. 231,75 mln zł.
Tym samym łączna wartość umów zawartych
pomiędzy spółkami w okresie 12 miesięcy wzrosła do
ok. 216,52 mln USD, tj. 729,78 mln zł.

Grupa LOTOS podpisała otwarte porozumienie na
rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w
przemyśle naftowym i gazowym. Grupa Robocza ds.
Przemysłu Naftowego i Gazowego działa przy
Głównym Inspektorze Pracy.

30 Listopada

2 Grudnia

Grupa LOTOS otrzymała certyfikat „Przedsiębiorstwo
Fair Play” w konkursie zorganizowanym przez Instytut
Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem
Prywatnym.

2 Grudnia

Spółka LOTOS Czechowice otrzymała tytuł „Super
Firma 2011” przyznany przez przedsiębiorców
Czechowic-Dziedzic.

12 Grudnia

Spółka LOTOS Serwis zakończyła budowę dwóch
największych w dotychczasowej historii spółki 145- i
50-tonowych wkładów rurowych do wymienników.
Odbiorcą dwóch wkładów rurowych był PKN Orlen.
Przy montażu rur w ścianach sitowych zastosowano
nowoczesną metodę spawania orbitalnego, co
zapewniło najwyższą jakość wykonanych spoin.

Grupa LOTOS rozpoczęła inwestycję zmiany paliwa
zasilającego rafinerię w Gdańsku. Spółka podpisała z
PGNiG aneks do umowy z 16 czerwca 2010 r. na
dostawę paliwa gazowego.

15 Grudnia

W 8. edycji Rankingu Najcenniejszych Polskich
Marek w dzienniku „Rzeczpospolita” wartość marki
LOTOS wyceniono na 865,1 mln zł. To wzrost o 28%
w stosunku do 2010 r. Marka LOTOS awansowała na
11. miejsce wśród 330 klasyfikowanych marek.

18 Grudnia
19 Grudnia

9

W konkursie redakcji Businessman.pl „Teleinfo 100”
Grupa LOTOS otrzymała Złoty Laur dla najlepiej
zinformatyzowanej firmy 2011 r. w kategorii:
energetyka i przemysł paliwowy.

Spółka LOTOS Jasło otrzymała złotą statuetkę
„Mecenas Kultury 2011” za wspieranie wydarzeń
kulturalnych w Jaśle.

31 Grudnia

Spółka LOTOS Paliwa uruchomiła 50. stację paliw
ekonomicznej sieci LOTOS Optima. Jednocześnie
firma pobiła krajowy rekord w liczbie otwartych stacji
w jednym roku, włączając do swojej sieci aż 63 nowe
placówki.
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Kalendarium 2011
Początek roku 2012

2011 2012

Wydarzenia

Nagrody

1 Stycznia

13 Stycznia

Zarząd Grupy LOTOS postanowił wdrożyć w okresie
od 1 stycznia do końca 2012 r. Program Optymalnej
Ekspansji. Prowadzone w jego ramach działania
efektywnościowe powinny dać efekt finansowy na
poziomie 220 mln zł. Decyzję podjęto zgodnie z
założeniami strategii na lata 2011-2015 oraz w ślad za
dynamicznie zmieniającą się sytuacją
makroekonomiczną.
Efektem trudnej sytuacji na europejskich rynkach
finansowych może być pogorszenie koniunktury
gospodarczej na polskim rynku. Firma musi więc
przygotować się na spowolnienie gospodarcze.

Grupa LOTOS sprzedała 100% udziałów w spółce
LOTOS Parafiny firmie Krokus Chem.

17 Stycznia

17 Stycznia

Spółka LOTOS Kolej wydzierżawiła od GATX Rail
Poland 15 świeżo wyprodukowanych cystern
służących do przewozu paliw. Cysterny mają
pojemność 86 m3 , podczas gdy większość cystern w
Polsce ma 60 m3 pojemności. Dzięki temu LOTOS
Kolej może przewozić większą ilość produktów tą
samą liczbą wagonów.

23 Stycznia

Norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii
ogłosiło wyniki postępowania w ramach rundy
koncesyjnej APA 2011. Postępowanie dotyczyło
nowych koncesji poszukiwawczych na Norweskim
Szelfie Kontynentalnym. Należącej do Grupy
Kapitałowej LOTOS spółce LOTOS Exploration and
Production Norge AS ministerstwo zaoferowało
udziały w dwóch koncesjach położonych na Morzu
Norweskim: Halten Terrace i Træna Basin.

31 Stycznia

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS spotkał się
z Andriusem Kubiliusem, premierem oraz
Gedyminasem Kazlauskasem, ministrem środowiska
Republiki Litewskiej. Podczas spotkania rozmawiano
m.in. o tym, że jeszcze w 2012 r. Spółka planuje
rozpoczęcie poszukiwań gazu łupkowego oraz
zakłada wzięcie udziału w nowych przetargach na

koncesje poszukiwawcze i wydobywcze
węglowodorów w Litwie.

1 Luty

Rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku
przerobiła rekordowe 786 tys. ton ropy naftowej. To
wzrost o ponad 11% w porównaniu ze styczniem 2011
r. i jednocześnie najwyższy wynik, jeśli chodzi o
początek roku, w historii zakładu. Większy
miesięczny przerób rafinerii związany jest z pełnym
wykorzystaniem zdolności przerobowych zakładu,
które po realizacji Programu 10+ wynoszą 10,5 mln
ton rocznie.

13 Luty

Grupa LOTOS została uwzględniona w składzie IV
edycji RESPECT Index na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.

20 Luty

Miesięcznik Forbes opublikował ranking firm
najszybciej zwiększających swoją wartość. Spółki
LOTOS Asfalt i LOTOS Serwis zostały laureatami
raportu Diamenty Forbesa 2012. LOTOS Asfalt i
LOTOS Serwis zajęły czołowe miejsca wśród 155
wyróżnionych pomorskich firm. W zestawieniu
Forbesa 2012 znalazło się łącznie 2051 firm z całej
Polski.

Po raz pierwszy w historii rafinerii Grupy LOTOS odbył
się nalew do tak zwanych tank-kontenerów. To
wspólne przedsięwzięcie zrealizowali pracownicy
spółek LOTOS Oil i LOTOS Kolej. Kontenery
pojechały do Holandii.

23 Luty
29 Luty

Na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Grupy LOTOS dokonano zmian w
składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13 Marca

Dokładnie 29.258,5 mln zł. Takie przychody ze
sprzedaży wypracowała Grupa LOTOS po czterech
kwartałach 2011 r. To wzrost o blisko 49% w
porównaniu z 2010 r. Zysk operacyjny koncernu
wyniósł 1.016,5 mln zł, a zysk netto 654,2 mln zł. W
samym IV kwartale 2011 r. zysk netto Grupy LOTOS
wyniósł 93,8 mln zł wobec straty netto w III kw. 2011
r., która wyniosła 328,6 mln zł.

20 Marca

Dobiega końca budowa rurociągu mającego
doprowadzić gaz do gdańskiej rafinerii i umożliwić
zmianę paliwa zasilającego elektrociepłownię oraz
wytwórnię wodoru. Zgodnie z umową podpisaną przez
Grupę LOTOS z PGNiG, roczne dostawy gazu
wyniosą 585 mln m3 rocznie, a całkowita wartość
umowy, zawartej na 5 lat, szacowana jest na ok. 3,2
mld zł. Wykonawcą rurociągu jest Pomorska Spółka
Gazownicza.

2

Spółka LOTOS Paliwa uruchomiła 11. Miejsce
Obsługi Podróżnych. To stacja paliw w miejscowości
Sitno na trasie S3, prowadzącej ze Szczecina do
Gorzowa Wielkopolskiego.

19 Marca

Spółka LOTOS Paliwa zaangażowała się w dostawy
oleju napędowego dla amerykańskiego BNK
Petroleum, który poszukuje gazu łupkowego na 6
koncesjach zlokalizowanych na Pomorzu.

