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»Črpalke Petrola menda naprodaj do leta 2009« 
 
V včerajšnjem članku v Financah (4. oktober 2006, str. 1 in str. 5) z naslovom »Črpalke Petrola menda 
naprodaj do leta 2009« je zapisanih kar nekaj neresnic ter napačnih informacij, ki ne samo, da zavajajo 
bralce časnika, temveč tudi delničarje Petrola.  
 
V članku novinarke Petre Sovdat je praktično vse, razen citatov člana uprave Petrola Boštjana Napasta, 
neresnično. Zaradi občutljivosti samega posla ter aktivnosti, ki sedaj potekajo v pripravljalni fazi za 
morebitno povezovanje z Lukoilom, so laži in napačna dejstva manipulacija, ki si jo resen gospodarski 
časnik po mnenju Petrola ne more privoščiti. Ker gre za cenovno občutljive informacije, je časnik 
Finance s tem kršil ne samo kodeks novinarjev, temveč s povsem neresničnimi informacijami, škodil 
podjetju ter zavajal bralce in vse deležnike družbe 
 
Petrol ne bo, tako kot je bilo zapisano v članku, citiram: »prodal skupno družbo s črpalkami vred do leta 
2009«, in prav tako ne poteka nikakršno »vrednotenje vložkov obeh družb«. Informacija, da naj bi 
»družbo prodajali na mednarodnem razpisu« je prav tako popolna neresnica. 
 
Naj torej ponovno pojasnimo, da je strateški načrt Petrola do leta 2010 postati ključni dejavnik na 
energetskem trgu v Sloveniji in eden najbolj pomembnih v jugovzhodni Evropi. Ta cilj bo dosežen 
predvsem s povezovanjem in združevanjem na različne načine kot na primer z Lukoilom. Tako je 
predvideno, da naj bi v novi družbi imel Petrol 51-odstotni poslovni delež, 49-odstotni pa Lukoil, nova 
družba bo tako omogočila boljšo kakovost ponudbe, večji obseg poslovanja, več delovnih mest, več 
prihodka na trgu ter razvoj Petrola.  
 
Domnevna prodaja nove družbe nikakor ni v načrtu nadaljnjih pogajanj med Petrolom in Lukoilom. 
Petrol trenutno preučuje davčne, finančne ter poslovne vidike povezovanja v zvezi z ustanovitvijo nove  
družbe, po preučitvi strokovnih mnenj pa bodo sledila pogajanja z Lukoilom.  Tako kot doslej bo vse 
nadaljnje korake v zvezi s poslovanjem med Petrolom in Lukoilom potrjeval nadzorni svet oz. lastniki. 
 
Uprava Petrola je vedno doslej ter bo tudi v prihodnje delovala v dobro družbe. Žal članki, kot je 
včerajšnji, povzročajo nepopravljivo škodo.           
 
 
Uprava Petrola  
 

 

 


