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Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia po 
dacie bilansu, poza opisanymi poniżej:

1. W dniu 2 stycznia 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A. wystawił 
gwarancję na kwotę 1.500 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego w Pruszkowie tytułem 
zabezpieczenia akcyzowego. Termin ważności gwarancji mija 30 czerwca 2009 roku.

2. W dniu 2 stycznia 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A. otworzył 
akredytywę stand-by na kwotę 3.000 tysięcy EUR (tj. 12.517 tysięcy złotych według średniego 
kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 2 stycznia 2008 roku) na rzecz Umicore Precious 
Metals Refining z terminem ważności do dnia 15 października 2009 roku. Akredytywa zabezpiecza 
zapłatę za leasing platyny.

3. W dniu 15 stycznia 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki spółka LOTOS Exploration 
and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci 
weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka  
w kwocie 55 milionów USD (tj. 177 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla USD 
przez NBP na dzień 15 stycznia 2009 roku) przeznaczona zostanie na kontynuację wdrożenia 
Projektu Wydobywczego YME, a w szczególności na ponoszenie nakładów inwestycyjnych na 
jego realizację wraz z kosztami kapitału, w tym odsetkami od udzielonej pożyczki. Pożyczka płatna 
będzie w trzech ratach, przy czym termin ostatniej raty przypada na dzień 31 marca 2010 roku.

4. W dniu 20 stycznia 2009 roku Zarząd spółki Petrobaltic S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu 
procedury rejestracji kolejnego podniesienia kapitału zakładowego i objęcia przez spółkę 
Petrobaltic S.A. akcji w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS. 
Kapitał zakładowy spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS został podwyższony  
z kwoty 190 milionów NOK (tj. 90 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK 
przez NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku) do 430 milionów NOK (tj. 203 milionów złotych 
według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku). Nowe 
akcje powstałe w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o łącznej wartości nominalnej 240 
milionów NOK (tj. 113 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP  
na dzień 20 stycznia 2009 roku) są równe, niepodzielne oraz są traktowane przez spółkę 
Petrobaltic S.A. jako inwestycja długoterminowa. 
Spółka Petrobaltic S.A. pokryła gotówką 240 milionów nowych akcji spółki LOTOS Exploration and 
Production Norge AS, za cenę równą ich wartości nominalnej 240 milionów NOK  (tj. 113 milionów 
złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku) 
wykorzystując własne środki finansowe. 
W dniu 26 lutego 2009 roku w norweskim Rejestrze Przedsiębiorców Bronnoysundregistrene 
zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki LOTOS Exploration and Production 
Norge A.S opisane powyżej.
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5. W dniu 2 lutego 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Deutsche Bank Polska S.A. wystawił 
gwarancję zapłaty za dostawę oleju napędowego i benzyny na kwotę 18.000 tysięcy USD (tj. 
62.690 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP z dnia 2 lutego 
2009 roku) na rzecz TOTAL DEUTSCHLAND GmbH z termin ważności gwarancji do dnia 31 lipca 
2009 roku.

6. W dniu 30 stycznia 2009 roku spółka LOTOS Jasło S.A. nabyła od Krzysztofa Bonieckiego 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROBAC 15 
sztuk akcji „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. stanowiących 1,5% w kapitale zakładowym 
spółki. W wyniku przeprowadzonej transakcji udział spółki LOTOS Jasło S.A. w kapitale 
zakładowym spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. wzrósł z 83,5% do 85% (ilość akcji 
wzrosła z 835 do 850 sztuk). 
W dniu 13 lutego 2009 roku spółka LOTOS Jasło S.A. nabyła od EKO-OPEN Sp. z o.o. 30 sztuk 
akcji „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. stanowiących 3,0% w kapitale zakładowym spółki. 
W wyniku przeprowadzonej transakcji udział spółki LOTOS Jasło S.A. w kapitale zakładowym 
spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. wzrósł z 85% do 88% (ilość akcji wzrosła z 850 do 
880 sztuk).

7. W dniu 11 lutego 2009 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A., w związku z niestabilnym otoczeniem 
makroekonomicznym związanym ze światowym kryzysem gospodarczym oraz prowadzonymi 
obecnie przez Grupę LOTOS S.A. programami inwestycyjnymi, przygotował i przyjął do realizacji 
Pakiet Antykryzysowy dla Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Podstawowym celem działań 
wchodzących w skład pakietu jest zapewnienie realizacji najistotniejszych dla Grupy LOTOS S.A. 
i jej przyszłej wartości dla akcjonariuszy programów inwestycyjnych oraz zapewnienie płynności 
spółki w 2009 roku.  
Kluczowymi elementami pakietu są oszczędności kosztów w 2009 roku na poziomie około 170 
milionów złotych oraz zawieszenie lub zaniechanie wydatków inwestycyjnych jakie miały być 
poniesione w 2009 roku na kwotę około 220 milionów złotych, co w efekcie powinno doprowadzić 
do polepszenia przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. o około 390 
milionów złotych. 
Zarząd Grupy LOTOS S.A. w związku z niepewną sytuacją rynkową oraz ograniczonymi 
możliwościami pozyskania finansowania podjął decyzję o zawieszeniu realizacji projektów 
inwestycyjnych zakładanych w strategii grupy kapitałowej na lata 2006 – 2012 o łącznej wartości 
nakładów około 2,1 miliarda złotych. Ograniczenia te nie dotyczą realizowanych obecnie 
kluczowych projektów inwestycyjnych: Programu 10+, zagospodarowania złoża YME na szelfie 
norweskim oraz planowanych nakładów na zagospodarowanie złóż B8 i B23 na Morzu Bałtyckim  
w ramach programu rozwojowego spółki Petrobaltic S.A. 
Wskazane ograniczenia oznaczają redukcję łącznych nakładów inwestycyjnych Grupy 
Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. pozostałych do realizacji na lata 2009 - 2012 o ponad 25%, a z 
uwzględnieniem podjętych zobowiązań inwestycyjnych wynikających z Programu 10+  
i zagospodarowania złoża YME prawie 40%. Zostaną one osiągnięte poprzez odłożenie w czasie 
realizacji poszczególnych projektów. 
Zarząd Spółki będzie na bieżąco monitorował sytuację rynkową i w przypadku istotnych jej zmian 
będzie dokonywał weryfikacji przedstawionych powyżej założeń.
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8. W dniu 10 lutego 2009 roku spółka LOTOS Oil S.A.  złożyła zabezpieczenia akcyzowe w formie 
weksla z deklaracją na 5.000 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego tytułem zabezpieczenie 
podatku akcyzowego związanego z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych. Zabezpieczenie 
obowiązuje od dnia 1 marca 2009 roku do dnia 28 lutego 2011 roku.

9. W dniu 26 lutego 2009 roku na zlecenie LOTOS Asfalt Sp. z o.o. BRE Bank S.A. otworzył 
akredytywę dokumentową na kwotę 500 tysięcy EUR (tj. 2.353 tysięcy złotych według średniego 
kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 26 lutego 2009 roku) na rzecz NARDINI S.p.A.  
z terminem ważności do dnia 30 czerwca 2009 roku. Akredytywa zabezpiecza realizację kontraktu 
dotyczącego budowy fabryki do  produkcji pap.

10. W dniu 27 lutego 2009 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła zabezpieczenie akcyzowe w formie 
weksla in blanco do kwoty 400.000 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego w Gdańsku tytułem 
zabezpieczenia zobowiązania podatkowego Grupy LOTOS S.A. związanego z procedurą 
zawieszonego poboru akcyzy. Zabezpieczenie jest ważne do dnia 13 stycznia 2011 roku.

11. W dniu 27 lutego 2009 roku spółka Lotos Jasło S.A. podpisała aneks do umowy kredytowej,  
w wyniku której obniżeniu uległa dostępna linia kredytowa, wobec czego kwota zabezpieczenia 
kredytu obrotowego spółki  w rachunku bieżącym zaciągniętego w banku PKO BP S.A. o/Krosno w 
postaci weksla in blanco została obniżona z 18.000 tysięcy złotych do kwoty 10 000 tysięcy złotych 
z terminem ważności do dnia 29 lipca 2011 roku. (patrz Nota 42 Dodatkowych informacji  
i objaśnień).

12. W dniu 9 marca 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki spółka LOTOS Exploration and 
Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla 
własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka w kwocie 
7,5 milionów USD (tj. 28 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez 
NBP na dzień 9 marca 2009 roku) przeznaczona zostanie na kontynuację wdrożenia Projektu 
Wydobywczego YME. Spłata kapitału pożyczki ma nastąpić do dnia 29 stycznia 2010 roku.

13. W dniu 1 kwietnia 2009 roku termin ważności akredytywy dokumentowej otworzonej  
w dniu 3 stycznia 2007 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. przez Bank PKO BP S.A. na rzecz 
CB&I LUMMUS GmbH został przedłużony do dnia 31 maja 2009 roku (patrz Nota 42 Dodatkowych 
informacji i objaśnień punkt 6).

14. W dniu 1 kwietnia 2009 roku termin ważności akredytywy dokumentowej otworzonej  
w dniu 2 czerwca 2008 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. przez Bank PKO BP S.A. na rzecz 
CB&I LUMMUS GmbH. został przedłużony do dnia 31 maja 2009 roku (patrz Nota 42 Dodatkowych 
informacji i objaśnień punkt 13).

15. W dniu 1 kwietnia 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki spółka LOTOS Exploration and 
Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla 
własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka w kwocie 
2,5 milionów USD (tj. 8,8 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez 
NBP na dzień 1 kwietnia 2009 roku) przeznaczona zostanie na kontynuację wdrożenia Projektu 
Wydobywczego YME. Spłata kapitału pożyczki ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2010 roku
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16. W dniu 6 kwietnia 2009 roku spółka LOTOS Jasło S.A. nabyła od Jana B. Tylisza prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TYL-OIL 30 sztuk 
akcji „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. stanowiących 3% w kapitale zakładowym spółki.  
W wyniku przeprowadzonej transakcji udział spółki LOTOS Jasło S.A. w kapitale zakładowym 
spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. wzrósł z 88% do 91% (ilość akcji wzrosła  
z 880 do 910 sztuk).

17. W dniu 15 kwietnia 2009 roku spółka LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. wystawiła i złożyła do Urzędu 
Celnego w Bielsku-Białej poręczony przez spółkę LOTOS Czechowice S.A. weksel własny in 
blanco z deklaracją wekslową do kwoty 18.820 tysięcy złotych, w celu zabezpieczenia podatku 
akcyzowego. Zabezpieczenie w formie weksla obowiązuje do dnia 30 czerwca 2010 roku.


