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Petrobaltic
W 2008 roku Petrobaltic stworzył mocny fundament pod przyszły rozwój spółki. Jest nim nowa strategia 
rozwoju przedsiębiorstwa. Była ona opracowywana, gdy światowa gospodarka funkcjonowała w zupełnie 
innych warunkach niż obecnie. Nie zmienia to celów ani kierunków działań strategicznych, ale wymaga 
dostosowania tempa realizacji strategii do gospodarczego otoczenia, a także wyjątkowo starannej analizy 
ekonomicznej opłacalności wszystkich planowanych i podejmowanych inwestycji.

Na działalność spółki i jej pozycję w strukturze Grupie Kapitałowej LOTOS istotny wpływ miało też to, 
że w 2008 roku Petrobaltic zostało centrum kompetencji w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy w 
całej Grupie Kapitałowej LOTOS. Wiązało się to z przejęciem przez Petrobaltic spółki LOTOS Norge. 
Petrobaltic został jej jedynym właścicielem, wszedł na norweski szelf Morza Północnego – zgodnie z 
celami określonymi w strategii spółki oraz Grupy Kapitałowej LOTOS.

Głównym polem aktywności wydobywczej Petrobalticu jest obecnie Morze Bałtyckie. Spółka prowadzi 
ekspansję poza polską strefę ekonomiczną, ale to w niej koncentruje swą działalność. Petrobaltic posiada 
osiem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego i cztery koncesje 
na wydobywanie węglowodorów ze złóż. Koncesje poszukiwawczo‑rozpoznawcze obejmują obszary 
o łącznej powierzchni 8 054 km2, położone głównie we wschodniej części obszaru morskiego RP (jedna 
koncesja o powierzchni 924 km2 znajduje się w części zachodniej).

W czerwcu 2008 roku minister środowiska przedłużył o trzy lata okres ważności wydanej Petrobalticowi 
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Wolin”. 
Koncesja jest ważna do czerwca 2011 roku. Również o trzy lata został przedłużony termin obowiązywania 
umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego w rejonie „Wolin”.

Obecnie Petrobaltic wydobywa ropę ze złoża B3 i przygotowuje do eksploatacji złoże B8. Wiercenia 
na  tym złożu przynoszą obiecujące prognozy dotyczące jego zasobów.

W ramach programu rozwoju złóż, stanowiącego kluczowy element strategii Petrobalticu, spółka prowadzi 
badania mające na celu rozpoznanie zasobów w innych złożach i obiektach strukturalnych.

W 2008 roku Petrobaltic wykonał badania geochemiczne, a pod koniec roku rozpoczął badania 
sejsmiczne na koncesjach: Gotlandia (obiekt B23), Gaz Południe (obiekt B22), Łeba (obiekt B101) i 
Rozewie (obiekt B28).

Badania zostały ukończone w styczniu 2009 roku. Interpretacja wyników sejsmiki będzie stanowić 
podstawę do opracowania projektów prac geologicznych, w których wyznaczona zostanie lokalizacja 
przyszłych otworów wiertniczych. Ich zadaniem będzie potwierdzenie obecności węglowodorów w 
potencjalnych obiektach złożowych.

Łączne nakłady na prace poszukiwawcze przekroczyły w 2008 roku 50 mln złotych i były największe 
w historii przedsiębiorstwa.

W 2008 roku nastąpiło radykalne przyspieszenie procesu integracji i konsolidacji Petrobalticu ze służbami 
Grupy LOTOS i innymi spółkami Grupy Kapitałowej LOTOS. Skoncentrowanie w Petrobalticu wszystkich 
działań pionu poszukiwawczo‑wydobywczego spowodowało, że do spółki została przeniesiona cała 
struktura tego segmentu, działająca wcześniej w Grupie LOTOS. Z kolei Petrobaltic przekazał do 
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Centrum Finansowo‑Księgowego Grupy LOTOS obsługę finansową spółki. Natomiast Sekcja Remontowa 
Petrobalticu została sprzedana spółce LOTOS Serwis jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. 
We wszystkich tych przypadkach przeniesienie struktur wiązało się także z przejściem zatrudnionych w 
nich pracowników do nowych spółek. Żaden pracownik nie stracił w związku z tymi zmianami pracy.

LOTOS Norge
LOTOS Norge z siedzibą w Stavanger w Norwegii rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2007 roku. 
Utworzenie tej spółki miało następujące cele:

 ● uzyskanie dostępu do złóż/produkcji ropy naftowej – poprzez pozyskanie projektów bliskich ukoń‑
czenia zagospodarowania / fazy produkcji,

 ● uczestnictwo w pozyskaniu nowych koncesji poszukiwawczych, głównie w ramach rund licencyj‑
nych na norweskim szelfie kontynentalnym.

Działalność na szelfie norweskim
W roku 2008 zatrudnienie w spółce LOTOS Norge wzrosło do 12 osób (stan na koniec roku). 
Nowi pracownicy to doświadczeni specjaliści (między innymi byli pracownicy koncernu Statoil) w 
zakresie geologii, poszukiwań, wierceń i rozwoju. Spółka wypełniła wszystkie wymogi formalne i w 
lipcu 2008 uzyskała od norweskiego Ministerstwa ds. Energii i Ropy status „operatora” na szelfie 
norweskim. Aby zapewnić dalszy rozwój działalności oraz sfinansować inwestycje spółki, została ona 
dokapitalizowana oraz uzyskała pożyczki od firmy Petrobaltic. Poprzez nabycie akcji od Grupy LOTOS 
oraz dokapitalizowanie spółki do poziomu 190 mln koron norweskich Petrobaltic objął 100% akcji LOTOS 
Norge i stał się jedynym właścicielem spółki.

Koncesje wydobywcze
Spółka LOTOS Norge dokonała w roku 2008 dwóch akwizycji w ramach koncesji wydobywczych. 
W rezultacie stała się właścicielem 20% udziałów w koncesji obejmującej złoże Yme na Morzu 
Północnym (PL316 i PL 316B) wraz z dodatkowym obszarem poszukiwawczym (PL 316CS, PL 
316DS). Oszacowane przez operatora (Talisman) zasoby wydobywalne złoża Yme, odpowiadające 
20‑procentowemu udziałowi LOTOS Norge, wynoszą 13,6 mln baryłek (ok. 1 800 tys. ton). Rozpoczęcie 
wydobycia ze złoża planowane jest na październik 2009 roku.

Koncesje poszukiwawcze
LOTOS Norge zawarła umowę nabycia 20% udziałów w koncesji poszukiwawczej PL455 obejmującej 
obszar 1 365 km2, zlokalizowany w południowej części norweskiego sektora Morza Północnego. 
Z dniem 31 października 2008 roku, po spełnieniu warunków zawieszających, transakcja weszła w życie.

W grudniu 2008 roku, w wyniku rozstrzygnięcia rundy prekwalifikacyjnej APA 2008, spółce LOTOS Norge 
przyznane zostały udziały w następujących koncesjach poszukiwawczych leżących w południowej części 
Morza Północnego oraz na Morzu Norweskim:

 ● PL 497: LOTOS E&P Norge ‑ 10% udziałów.

 ● PL 498: LOTOS E&P Norge (działający jako operator) ‑ 25% udziałów.

 ● PL 503: LOTOS E&P Norge (działający jako operator) ‑ 25% udziałów.

 ● PL 515: LOTOS E&P Norge ‑ 20% udziałów.


