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2 czerwca 2008 roku Grupa LOTOS obchodziła 5-lecie działalności.

Przekształcenie Rafinerii Gdańskiej S.A. w Grupę LOTOS S.A. zapoczątkowało intensywny proces 
przebudowy organizacyjnej oraz dynamiczny rozwój spółki.

Rok 2008
Styczeń

Podpisanie trójstronnego porozumienia o współpracy 
pomiędzy Grupą LOTOS a Politechniką Gdańską i Akademią 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Wizyta Waldemara Pawlaka, 
wicepremiera i ministra gospodarki, w gdańskiej rafinerii.

  Podpisanie umów na dostawy paliw dla BP Polska oraz 
Lukoil Polska. Łączna wartość umów to blisko 1,8 mld zł.

Luty

Uruchomienie programu lojalnościowego Navigator 
na wszystkich własnych i partnerskich stacjach paliw 
LOTOS.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Grupy LOTOS wyraziło zgodę na ustanowienie przez spółkę 
zabezpieczeń kredytów na finansowanie Programu 10+.

Grupa LOTOS zajęła szóste miejsce w rankingu „Giełdowa 
Spółka Roku 2007”, przygotowanym przez redakcję „Pulsu 
Biznesu” i agencję badawczą Pentor Research International. 
W klasyfikacji generalnej równie dobrze oceniono zarząd 
Grupy LOTOS, który uplasował się na 10. pozycji wśród 
346 badanych zarządów spółek giełdowych.
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Marzec

Sejmowa Komisja Skarbu Państwa na specjalnym, 
wyjazdowym posiedzeniu w siedzibie Grupy LOTOS 
pozytywnie oceniła realizację Programu 10+ oraz kierunki 
rozwoju koncernu.

W ciągu miesiąca od startu programu Navigator klientom 
stacji paliw LOTOS wydano blisko 300 tysięcy kart.

  
Rozpoczęcie budowy rurociągu przesyłowego o długości 
10 km, który połączy gdańską rafinerię z Naftoportem, 
kolejnej inwestycji realizowanej w ramach Programu 10+.

  

Podpisanie umowy pomiędzy Grupą LOTOS a belgijskim 
koncernem SARENS Group na transport i podnoszenie 
(heavy lift) reaktorów instalacji hydroodsiarczania olejów 
napędowych (HDS), hydrokrakingu (MHC)oraz destylacji 
ropy (CDU/VDU) budowanych na terenie rafinerii 
w  Gdańsku w ramach Programu 10+.

Kwiecień

W ciągu sześciu miesięcy od wprowadzenia na stacje 
paliw LOTOS paliw klasy premium sprzedano kilkanaście 
mln litrów benzyny i oleju napędowego Dynamic.
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Maj

W Czechowicach-Dziedzicach rozpoczęła się produkcja 
biokomponentu FAME (estry metylowe kwasu tłuszczowego) 
. Instalacja do produkcji FAME z zastosowaniem technologii 
CD Process może wytwarzać 100 tys. ton estrów 
oraz 12 tys. ton gliceryny technicznej rocznie. Jej koszt 
to ok.  80 mln zł.

Rafinerię Grupy LOTOS w Gdańsku i spółkę Petrobaltic 
odwiedzili przedstawiciele Norwegian Petroleum Directorate 
(NPD) oraz Petroleum Safety Authority Norway (PSAN). 
Wizyta miała pozytywny wpływ na wydaną przez te urzędy 
decyzję o przyznaniu spółce LOTOS Norge licencji na 
działalność poszukiwawczo-wydobywczą na norweskim 
szelfie kontynentalnym.

31,4% polskich kierowców kupuje oleje silnikowe marki 
LOTOS – wynika z badań „Moto Scan 2008”. 
Spółka LOTOS Oil jest liderem krajowego rynku sprzedaży 
olejów silnikowych.

Montaż 1100-tonowego pieca-reformera instalacji produkcji 
wodoru (HGU) . Nowa instalacja będzie miała 3,5 razy 
większą od obecnej zdolność produkcyjną.

LOTOS Norge, spółka zależna Petrobalticu, podpisała 
z firmą Revus Energy porozumienie dotyczące zakupu 10% 
udziałów w koncesjach wydobywczych ze złoża Yme 
na Morzu Północnym.
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Czerwiec

Zarząd Grupy LOTOS podpisał z konsorcjum 17 instytucji 
finansowych z całego świata porozumienie w sprawie 
kredytowania Programu 10+ oraz innych inwestycji – na 
łączną kwotę 1,75 mld USD.

Aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej LOTOS do roku 
2012. Jej główne założenia to intensyfikacja poszukiwań 
i wydobycia ropy naftowej na Morzu Bałtyckim, Północnym 
i Norweskim; zwiększenie stopnia wielkości i głębokości 
przerobu ropy w rafinerii w Gdańsku oraz dalszy dynamiczny 
rozwój sprzedaży produktów naftowych.

Paliwa Dynamic zdobyły tytuł i nagrodę „Produkt Roku” 
przyznane przez Polską Izbę Paliw Płynnych podczas 
Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2008.

  

2 czerwca 2008 roku Grupa LOTOS obchodziła 5-lecie 
działalności. Przekształcenie Rafinerii Gdańskiej S.A. w 
Grupę LOTOS S.A. zapoczątkowało intensywny proces 
przebudowy organizacyjnej oraz dynamiczny rozwój spółki.

  
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Wiesław Skwarko został wybrany nowym przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Grupy LOTOS.

Otwarcie biura LOTOS Norge w Sandnes (Norwegia).

Spółka LOTOS Asfalt została laureatem konkursu  
„Teraz Polska”. Prestiżową nagrodę zdobyły asfalty 
modyfikowane MODBIT.
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Publikacja pierwszego raportu CSR Grupy LOTOS, 
szczegółowo przedstawiającego zaangażowanie w sferze 
społecznej odpowiedzialności biznesu.

  

Norweskie Ministerstwo Energii i Ropy pozytywnie oceniło 
kompetencje i doświadczenie Grupy LOTOS w zakresie 
poszukiwania i wydobycia ropy, bezpieczeństwa pracy 
i ochrony środowiska niezbędne w procesie prekwalifikacji 
do działalności operacyjnej na norweskim szelfie 
kontynentalnym.

  

Spółka LOTOS Oil podpisała umowę z firmą Lubrizol, 
liderem międzynarodowego rynku dodatków do środków 
smarnych. Współpraca zapewnia spółce LOTOS Oil dostęp 
do najnowszych technologii stosowanych w tej branży.

Sierpień

Montaż reaktora instalacji hydroodsiarczania oleju 
napędowego (HDS), najbardziej zaawansowanej inwestycji 
Programu 10+. Reaktor o wysokości 44 m waży ponad 700 
ton.

  

Grupa LOTOS wzięła udział w targach Offshore Northern 
Seas w Stavanger. Należą one do największych i najbardziej 
prestiżowych targów branży poszukiwawczo-wydobywczej 
na świecie.

W ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia programu 
Navigator klientom stacji paliw LOTOS wydano ponad 630 
tys. kart.

Grupa LOTOS znalazła się w gronie 250 najlepszych firm 
energetycznych świata z dziewięciu branż. Zestawienie Top 
250 Global Energy Company for 2008 przygotowała agencja 
Platt, Standard & Poor’s.
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Wrzesień

Montaż 80-metrowego komina technologicznego - jednego 
z elementów kompleksu aminowo-siarkowego (KAS) 
budowanego w ramach Programu 10+.

  

Grupa LOTOS zajęła osiemnastą pozycję na liście 500 
największych firm Europy Środkowo-Wschodniej. Ranking 
przygotowała redakcja dziennika „Rzeczpospolita” oraz firma 
doradczo-audytorska Deloitte Polska.

  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Petrobaltic S.A. zaakceptowało nową strategię rozwoju firmy, 
zakładającą wzrost wartości spółki poprzez intensyfikację 
i zwiększenie efektywności wydobycia ropy naftowej.

Październik

Rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku została uznana 
za najlepszy zakład przerobu ropy naftowej w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Wyróżnienie przyznało gremium 
eksperckie pod patronatem World Refining Association.

  

Spółka LOTOS Norge znalazła się w gronie 47 spółek 
z całego świata, które złożyły wnioski o koncesje 
poszukiwawczo-wydobywcze na norweskim szelfie 
kontynentalnym w ramach rundy Awards In Predefined Areas 
(APA 2008).

  

W przetargu ogłoszonym przez GDDKiA spółka LOTOS 
Paliwa uzyskała prawo do dzierżawy i budowy sześciu 
Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) zlokalizowanych przy 
autostradach A2 (Konin-Stryków) oraz A4 (Wrocław – 
Katowice).

Grupa LOTOS, Grupa Energa oraz PGNiG podpisały list 
intencyjny w sprawie budowy nowoczesnej elektrowni 
gazowej w Gdańsku, która ma pracować głównie na potrzeby 
rafinerii. Energia elektryczna i ciepło trafią również do innych 
pomorskich odbiorców.

  
Spółka LOTOS Asfalt dostarczyła ponad 55 tys. ton 
najwyższej jakości produktów na budowę kolejnego odcinka 
autostrady A1, budowanego w latach 2006-2008.

  
Marka LOTOS plasuje się na drugim miejscu w 
rankingu polskich producentów – to wynik  badania 
przeprowadzonego przez TNS OBOP.
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Listopad

Gwarancje dostaw ropy naftowej, wspólne działania na 
rynku paliw lotniczych oraz sprzedaż paliw dla sieci stacji 
Statoil w Polsce to część ustaleń zawartych w umowach 
podpisanych pomiędzy Grupą LOTOS a norweskim 
StatoilHydro oraz Statoil Poland. Koncerny stawiają na 
dynamiczny rozwój wzajemnych relacji.

  

Grupa LOTOS zakończyła wstępną rejestrację i nabyła 
prawa do kontynuowania produkcji oraz importu 
zarejestrowanych chemikaliów – zgodnie z harmonogramem 
II etapu wprowadzenia systemu REACH obowiązującego 
w Unii Europejskiej.

  

Przygotowany przez Grupę LOTOS raport CSR zwyciężył 
w konkursie „Raporty Społeczne 2008 – Nagrody za najlepiej 
sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu w Polsce”. Ranking został opracowany przez: 
PricewaterhouseCoopers, Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
i CSR Consulting.

Grudzień

Grupa LOTOS zawarła z Shell Polska, BP Polska i Lukoil 
Polska umowy dotyczące sprzedaży paliw płynnych w 2009 
roku. Ich szacunkowa wartość wynosi ponad 2,7 mld zł.

Grupa LOTOS oraz Pomorska Spółka Gazownictwa 
uruchomiły w gdańskiej rafinerii układ dostaw gazu 
ziemnego. Wykorzystanie gazu ziemnego pozwoli obniżyć 
emisję CO2 i  zmniejszy koszty działalności rafineryjnej.

  

Spółka LOTOS Norge została członkiem prestiżowego 
norweskiego stowarzyszenia branży naftowej (OLF) 
skupiającego m.in. 46 firm naftowych operujących na 
norweskim szelfie kontynentalnym.

  
541,8 mln zł – tyle wynosi wartość marki LOTOS według 
rankingu przygotowanego przez „Rzeczpospolitą”. To wzrost 
o 30% w porównaniu z danymi opublikowanymi w 2007 roku.

  
Grupa LOTOS Sprzedała akcje Rafinerii Nafty Glimar 
w Gorlicach Podkarpackiemu Holdingowi Budowy Dróg 
„Drogbud”.
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Rok 2009

Styczeń  

  

Fima CGG Veritas zakończyła badania sejsmiczne 
na obszarze określonym w czterech koncesjach Petrobalticu 
zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim. CGG Veritas,  
światowy lider w branży badań sejsmicznych,  wykonała 
sejsmikę dwuwymiarową i trójwymiarową.

Grupa LOTOS, jako jedyna polska firma, została 
uhonorowana tytułem „Oil Deal of the Year”. Nagrodę 
przyznało czasopismo „Project Finance International” (grupa 
Thomson Reuters) w związku z kredytowaniem Programu 
10+.

Luty

Wprowadzony w związku z globalnym spowolnieniem 
gospodarczym Pakiet Antykryzysowy Grupy LOTOS zakłada 
wstrzymanie nakładów inwestycyjnych na łączną kwotę 
2,1 mld zł (w latach 2009-2012), w tym ok. 170 mln zł 
oszczędności w roku 2009 roku.

Posadowienie na fundamentach czterech kolumn instalacji 
destylacji atmosferycznej i próżniowej (CDU/VDU). Prace 
wykonano w ramach Programu 10+.

Grupa LOTOS otrzymała tytuł „European Petrochemicals 
Deal of the Year 2008” za organizację finansowania 
dla Programu 10+. Tytuł przyznało prestiżowe pismo „Project 
Finance Magazine” należące do agencji Euromoney.

  

Olej wielofunkcyjny produkowany przez LOTOS Oil otrzymał 
aprobatę Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej i 
Wsparcia Sił Zbrojnych RP. Oznacza to, że olej może być 
stosowany w podstawowym czołgu polskiej armii PT–91 
„Twardy”.
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Rozpoczęcie Remontu Postojowego Wiosna 2009. Remont 
technologiczny trwał 33 dni. Skontrolowano, poddano 
modernizacji lub wymianie ok. 3400 części i urządzeń. 
Podczas remontu na terenie rafinerii pracowało 1,5 tys. osób 
z ponad 20 firm.

  

Spółka LOTOS Oil została członkiem organizacji Association 
Technique de L’Industrie Européene des Lubrifiants. 
Stowarzyszenie to zrzesza najważniejszych producentów 
i sprzedawców olejów silnikowych w całej Europie.

Grupa LOTOS została członkiem międzynarodowej 
organizacji Global Compact, której zadaniem jest 
propagowanie zasad związanych z przestrzeganiem praw 
pracowniczych, przeciwdziałaniem korupcji i wspieraniem 
ochrony środowiska.

Rozpoczęcie budowy instalacji odasfaltowania 
rozpuszczalnikowego (SDA) – ostatniej instalacji 
produkcyjnej Programu 10+.

  

Grupa LOTOS została partnerem strategicznym 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pierwszej i jedynej 
organizacji pozarządowej w Polsce, która zajmuje się 
upowszechnianiem idei społecznej odpowiedzialności 
biznesu.

Spółka Petrobaltic kupiła nowy, zdalnie sterowany pojazd 
podwodny SeaEye Falcon. Za jego pomocą będzie można 
prowadzić, istotne w procesie zagospodarowywania 
kolejnych podmorskich złóż ropy naftowej i gazu, badania 
dna Bałtyku oraz instalacji podwodnych

Kwiecień

Grupa LOTOS zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim 
rankingu „CSR 24/7” oceniającym społeczną 
odpowiedzialność firm. W rankingu konkurowało 39 
największych polskich firm reprezentujących 13 sektorów 
gospodarki.

  

W zestawieniu największych 500 firm w Polsce, 
przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”, Grupa 
LOTOS uplasowała się na 7. miejscu. W podobnym rankingu 
tygodnika „Polityki” Grupa LOTOS zajęła 6, miejsce.

 
Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. nazywana dalej: Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa LOTOS S.A. nazywana dalej: Grupa LOTOS


