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SPORO�ILO ZA JAVNOST 

� Ljubljana, 28. avgust 2006 

 
 

Petrol in Lukoil skupaj na naftne trge srednje in JV Evrope 
 
___________________________________________________________________ 
Ljubljana, 28. avgust – Petrol in Lukoil na�rtujeta skupno podjetje Petrol Lukoil 
d.o.o., ki se bo ukvarjalo s prodajo naftnih proizvodov v srednji in JV Evropi.  
Petrol bo imel v družbi s sedežem v Ljubljani 51-odstotni lastniški delež, Lukoil 
pa 49-odstotni delež. Partnerstvo bo družbama omogo�ilo širitev na celotnem 
prostoru srednje in JV Evrope ter bo regiji zagotavljajo stabilno oskrbo s 
kakovostnimi naftnimi derivati. S tem je Petrol naredil korak naprej v svoji viziji 
postati ena vodilnih energetskih skupin v regiji JV Evrope.  
___________________________________________________________________ 
 
Petrol, d.d., Ljubljana in Lukoil, d.d. sta sklenila okvirni sporazum o ustanovitvi 
skupnega podjetja za prodajo naftnih derivatov na obmo�ju srednje in jugovzhodne 
Evrope, natan�neje v Albaniji, Avstriji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Makedoniji, 
Gr�iji, Italiji, �rni Gori, Srbiji in Sloveniji. V skupnem podjetju Petrol Lukoil, d.o.o. bo 
imel Petrol 51 % lastniški delež, Lukoil pa 49 % delež. Sedež podjetja bo v Sloveniji, 
prav tako pa bo na slovenskih strokovnjakih temeljilo njegovo upravljanje. Od 
ustanovitve naprej bosta Petrol in Lukoil v regiji prisotna izklju�no skozi novo 
podjetje. Skupna družba bo že takoj po ustanovitvi kontrolirala najve�jo mrežo 
bencinskih servisov na Balkanu s preko 565 prodajnimi enotami. Projekcije kažejo, 
da bo imela skupna družba do leta 2009 v regiji 1250 bencinskih servisov. Po grobih 
ocenah bo ustvarila 4,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 75 milijonov evrov 
dobi�ka. 
 
Predsednik uprave družbe Petrol Marko Kryžanowski in predsednik uprave družbe 
Lukoil Vagit Alekperov sta na današnji novinarski konferenci v prostorih družbe 
Petrol podpisala okvirni sporazum, ki pomeni pri�etek postopka oziroma projekta 
ustanavljanja skupnega podjetja. Partnerja sta se zavezala, da si bosta prizadevala 
za transparentnost vseh postopkov, ki bodo potekali v skladu z mednarodnimi in 
doma�imi standardi in pravili dobrih poslovnih obi�ajev. Obe družbi bosta oblikovali 
strokovni skupini, ki bosta vodili projekt. Na strani Petrola bo nadzorni svet še naprej 
potrjeval vse klju�ne odlo�itve v nadaljnjih postopkih. V obeh družbah pri�akujejo, da 
bi podjetje lahko pri�elo delovati do konca leta 2006.  
 
Poleg omenjenega sporazuma sta na novinarski konferenci �lan uprave Petrola 
Boštjan Napast in predsednik uprave družbe Litasko, h�erinskega podjetja Lukoila 
za trgovanje z naftnimi derivati, Gati Al-Jebouri podpisala tudi pogodbo o dolgoro�ni 
dobavi naftnih derivatov. S tem je Petrol slovenskemu in širšemu energetskemu trgu 
zagotovil dolgoro�en dostop do zadostnih koli�in naftnih derivatov po konkuren�nih 
cenah. Na novinarski konferenci je sodeloval tudi predsednik nadzornega sveta 
Petrola Viktor Baraga, ki je podprl odlo�itev uprave.  
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Petrol je odlo�itev za partnerstvo z Lukoilom sprejel iz številnih razlogov. Eden 
najpomembnejših je, da zagotavlja dostop do virov, kar je glede na njihovo 
pri�akovano omejenost v prihodnosti klju�nega pomena. Lukoil je drugo najve�je 
zasebno naftno podjetje na svetu po dokazanih zalogah ogljikovodikov in najve�je na 
svetu po naftnih rezervah. V njihovi lasti je okoli 1,3% svetovnih naftnih rezerv in 
2,1% svetovne proizvodnje nafte. Lukoilove dokazane rezerve so v za�etku leta 2005 
znašale 15.972 milijonov sod�kov surove nafte in 696 milijard kubi�nih metrov 
naravnega plina. Njihove rafinerijske kapacitete pa znašajo okoli 60 milijonov ton 
nafte in naftnih derivatov letno. Enako pomemben dejavnik pri izbiri partnerja je bila 
pripravljenost Lukoila, da kljub svoji velikosti v skupno družbo vstopi kot manjšinski 
lastnik.  
 
Tako Petrol kot Lukoil druži interes po prisotnosti v regiji in nova družba za oba 
partnerja prinaša koristi. Lukoil v partnerstvo prispeva predvsem zanesljivost dobave 
skozi obvladovanje virov in rafinerijskih kapacitet, Petrol pa prispeva svoje znanje in 
infrastrukturo na podro�ju maloprodaje. Slednje je za Lukoil, ki želi �im bolj razviti 
svojo maloprodajno mrežo, velikega pomena. Najve�jo težo pri upravljanju in razvoju 
skupne družbe bodo imeli slovenski strokovnjaki, pri �emer bo v nadzornih in 
upravnih funkcijah zagotovljena enakovredna zastopanost obeh partnerjev. Za obe 
družbi bo skupno podjetje izklju�na baza za širitev poslovanja na trge širše regije, 
vklju�ujo� Albanijo, Gr�ijo, Italijo in Avstrijo. Petrol s strateškim partnerstvom z 
Lukoilom sledi strategiji intenzivnejšega širjenja na nove trge, ki se bo poleg 
organske rasti izvajala zlasti z vertikalnim povezovanjem ter tudi s prevzemi in 
pripojitvami. Obe družbi bosta od ustanovitve nove družbe v tej regiji prisotni le še 
skozi slednjo in bosta sodelovali pod enakopravnimi pogoji. V družbi bodo združene 
odvisne družbe Petrola, ki poslujejo v Sloveniji (Petrol Maloprodaja Slovenija d.o.o.), 
na Hrvaškem (Petrol Trgovina, d.o.o.), v Bosni (Petrol BH Oil Company d.o.o.) in 
Srbiji (Petrol, d.o.o. Beograd), ter odvisni družbi LUKOIL, ki poslujeta na tem 
obmo�ju, in sicer »LUKOIL-Beopetrol« iz Srbije ter »LUKOIL-Makedonija« z 181 
bencinskimi �rpalkami.  
 
Predsednik uprave Petrola Marko Kryžanowski, je ob tem povedal: »Le zanesljivi 
partnerji z lastno proizvodnjo kakovostnih naftnih derivatov, kot je Lukoil, nam 
zagotavljajo dosego cilja, da Petrol postane vodilna energetska skupina v regiji. V 
partnerstvu z eno najmo�nejših naftnih družb na svetu smo uspeli dogovoriti ve�insko 
lastništvo v skupni družbi, ki bo slovenskemu in širšemu regijskemu trgu zagotovila 
stabilno dobavo visoko kakovostnih naftnih derivatov po konkuren�nih cenah.«  
 
Vagit Alekperov, predsednik uprave Lukoila, pa je dodal: »Zelo nas zanima širitev 
na trgih srednje in JV Evrope. Prepri�an sem, da s Petrolom, ki je ena najbolj 
uglednih energetskih družb v regiji, lahko dosežemo velike sinergijske u�inke. Za nas 
je zelo pomembno, da ima Petrol zelo razvito dejavnost maloprodaje tudi v primerjavi 
z evropskimi razmerami. Obenem pa se nadejamo dobrega sodelovanja z lokalnim 
menedžmentom, ki bo s svojim strokovnim znanjem ter poznavanjem poslovanja v 
regiji prevzel ve�ji del poslovnega razvoja nove družbe.«  
 

# # # 
 
Uprava družbe Petrol d.d, Ljubljana 


