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Połączenie działalności PKN Orlen i Grupy Lotos pozwoli zbudować liczącego się gracza na
rynku paliw nie tylko w naszym regionie Europy, ale w skali całego kontynentu. Synergie
uzyskane w wyniku konsolidacji zwiększą jego potencjał zarówno na rynku produkcji
i dystrybucji paliw, jak i w bardzo konkurencyjnym, ale zarazem dochodowym, segmencie
petrochemicznym. Ich połączenie ułatwi ekspansję zarówno w kraju, regionie,
jak i w perspektywie globalnej.
Połączony koncern zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Nadal większość paliw
sprowadzanych do Polski pochodzi z kierunku wschodniego (77,2 proc. w 2017 r.),
lecz coraz większego znaczenia zyskują inne źródła dostaw. Wspólne zakupy pozwolą
nie tylko obniżyć ceny sprowadzanego surowca, ale również otworzyć się w większym
stopniu na inne regiony świata.
Połączenie obu koncernów może mieć pozytywny skutek dla Pomorza, przede wszystkim
ze względu na zwiększenie potencjału spółki paliwowej, wzrost liczby i skali zamówień,
wejście w nowe obszary działalności i rozwijanie tych, w których Lotos jest już aktywny,
np. elektromobilność czy wydobycie. Pozytywne reakcje inwestorów giełdowych na
informacje o planowanej fuzji świadczą o tym, że rynek spodziewa się zwiększenia wartości
zarówno PKN Orlen, jak i Lotosu. Nic nie wskazuje na to, by w jakimkolwiek stopniu
mogłaby zostać ograniczona działalność związana z CSR gdańskiej spółki. Lokalna
aktywność społeczna, sportowa i edukacyjna to mocna strona Lotosu, która zarazem
stanowi o sile marki i w znacznym stopniu wpływa na jej rozpoznawalność, jest więc
również konkretną wartością biznesową. Trudno sobie wyobrazić, by PKN Orlen chciał
z niej w jakimkolwiek stopniu zrezygnować, zwłaszcza, że społeczna odpowiedzialność
biznesu należy także do jego priorytetów. Przykłady zagranicznych akwizycji PKN Orlen
wskazują, że działania na rzecz lokalnej społeczności pozostają domeną przejmowanych
podmiotów, tak jak na przykład na Litwie, gdzie Orlen Lietuva jest znanym i cenionym
animatorem regionalnych przedsięwzięć związanych z CSR.
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I.

SCENARIUSZ POŁĄCZENIA
Według obecnej wiedzy, PKN Orlen chce złożyć do Komisji Europejskiej (KE) wniosek
dotyczący fuzji z Lotosem do końca 2018 roku. PKN Orlen jest w trakcie badania
due diligence Grupy Lotos (proces rozpoczął się 18 kwietnia br.) i prowadzi konsultacje
z Komisją Europejską na temat wniosku.
Rozpoczęcie due diligence związane było z podpisaniem listu intencyjnego przez PKN Orlen
i Skarb Państwa 27 lutego 2018 roku, w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad
Grupą Lotos, rozumianej jako nabycie od Skarbu Państwa przez PKN Orlen bezpośrednio
lub pośrednio minimum 53 proc. udziałów w kapitale zakładowym Grupy Lotos.
Jeden z przewidywanych scenariuszy zdarzeń, określany przez rynek jako najbardziej
prawdopodobny, zakłada warunkowe nabycie od Skarbu Państwa 32,99 proc. udziałów
Grupy Lotos. W następnej fazie doszłoby do ogłoszenia wezwania do 66 proc. ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Lotos. Skarb Państwa ma obecnie 27,5 proc. akcji
PKN Orlen i 53,2 proc. udziałów w Lotosie.
Umowa ze Skarbem Państwa, dotycząca nabycia akcji Lotosu, powinna zostać podpisana
zaraz po uzyskaniu zgody na koncentrację. Uzyskanie decyzji koncentracyjnej ze strony
KE/UOKiK spodziewane jest do połowy 2019 r.
PKN Orlen planuje wykorzystać doświadczenie organizacji w budowaniu długoterminowej
wartości przejmowanych grup kapitałowych i osiągnąć z tego tytułu synergie. Nie są
przewidywane redukcje zatrudnienia, ponieważ to nie one są zasadniczą częścią synergii.
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II. ZAGRANICA – CORAZ WIĘCEJ FUZJI
1. EUROPA: NARODOWE KONSOLIDACJE
Połączenia koncernów działających w tym samym kraju i o tym samym pochodzeniu nie są
niczym nadzwyczajnym. Takich operacji dokonało wiele działających w Europie i na świecie
firm paliwowych. Firmy łączyły się, nadawały swoim akcjonariatom bardziej jednolity,
oparty na kraju pochodzenia charakter, by zwiększyć swoją siłę działania, dostosować się
do rynku, a także po to, by obronić się przed wrogim przejęciem. Branża paliwowa ma dla
każdej gospodarki kluczowe znaczenie, więc firmy, które w niej działają, starają się być na
tyle silne, by nie ulec mocniejszym przeciwnikom.
W grudniu 2006 roku dwa największe norweskie koncerny energetyczne — Statoil (w maju
2018 zmienił nazwę na Equinor; a kilka lat temu sprzedał swoją działalność detaliczną,
której nabywcą została kanadyjska firma Couche-Tard, obecnie prowadząca stacje paliw
pod brandem Circle K) i Norsk Hydro — ogłosiły zamiar dokonania wartej około 28 mld dol.
fuzji. W maju 2007 roku Komisja Europejska wyraziła na nią zgodę i w rezultacie powstała
największa na świecie firma prowadząca wydobycie ropy i gazu z dna morskiego, o nazwie
StatoilHydro. Większościowe udziały objął w niej norweski rząd (posiadał 70,9 proc.
udziałów w Statoil (Equinor) oraz 43,8 proc. w Norsk Hydro).
Przejęcie rodzimej firmy naftowej ma na swoim koncie francuski Total. Koncern od początku
swojego istnienia (powstał w 1924 r. jako Compagnie française des pétroles - CFP) chętnie
kupował inne kompanie, m.in. tureckie i belgijskie (po przejęciu belgijskiej spółki Petrofina
stał się koncernem belgijsko-francuskim), a w 2000 roku kupił francuską spółkę Elf Aquitaine
za 54 mld dol. (na krótko zmienił zresztą nazwę na TotalFinaElf). Ostatnie nabytki Totala
to amerykańska firma SunPower, produkująca panele słoneczne, którą koncern kupił
w 2011 r. za 1,4 mld dol. (dzięki tej transakcji wszedł na nowe rynki) oraz ubiegłoroczny hit
branży – wchłonięcie duńskiego Maersk Oil, dzięki czemu powstał drugi co do wielkości
operator na polach wydobywczych Morza Północnego i siódma firma naftowa na świecie
(domknięcie transakcji wartej 7,45 mld dol. nastąpiło w 2018 roku). Skonsolidowany zysk
netto Grupy Total w 2017 roku wzrósł w porównaniu z 2016 r. o 39 proc., do 8,6 mld dol.
Liczne akwizycje ma na swoim koncie Repsol - największy hiszpański koncern paliwowy,
którego obecna struktura ukształtowała się ostatecznie w 1987 roku, przejmując działające
na rynku krajowym firmy. Respol uchodzi dziś za jedną z najnowocześniejszych na świecie
kompanii naftowych.
Podobnie potoczyła się historia dominującej na portugalskim rynku paliwowo-naftowym
spółki Galp Energia, która narodziła się z połączenia Sacor (jednej z pierwszych
portugalskich firm naftowych), Cidla, Sonap, Petrosul i Petrogal. Austriacki OMV – zanim
stał się koncernem międzynarodowym – również przeszedł przez etap integracji
podmiotów krajowych.
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2. NAJWYŻSZA PORA NA PRZEJĘCIA
Poza łączeniem sił i konsolidacją narodowych aktywów w sektorze paliwowo-naftowym,
cały czas dokonuje się proces fuzji i przejęć w branży, wynikający z aktualnej gry rynkowej.
W zależności od koniunktury przybiera on mniej lub bardziej aktywny charakter. Obecnie –
po okresie zastoju – firmy działające w branży znowu zaczęły się łączyć. Planowana fuzja
PKN Orlen i Lotosu wpisuje się w ten światowy trend.
Zintegrowanym, mocnym finansowo i nastawionym na ekspansję koncernom naftowym
łatwiej odnaleźć się w bardzo dynamicznej, panującej obecnie, sytuacji rynkowej. Klimat
rynkowy sprzyja fuzjom i przejęciom, a instytucje finansowe – przez kilka ostatnich lat
nieufnie podchodzące do rynku naftowego – zmieniają swoje nastawienie. Ma to olbrzymie
znaczenie dla branży, która zawsze potrzebowała dużych pieniędzy, a sektor finansowy
zwykle je dostarczał, ważąc jednak ryzyko. Obecnie podejście banków i innych instytucji
finansowych do branży oil & gas jest bardziej łagodne niż jeszcze kilka lat temu. Przyczyną
jest głównie stabilizacja na rynku notowań ropy i zahamowanie tendencji spadkowej jej cen.

Światowe tendencje
Fuzje i przejęcia w branży naftowej stały się światową tendencją. Ich liczba wzrosła, na co
zwróciła uwagę firma consultingowa A.T. Kearney systematycznie monitorująca ten rynek.
Jej raport „Mergers and Acquisitions in Oil and Gas 2017: the Fog Is Lifting” – Mgła się
podnosi, zwraca uwagę na koniec 2016 roku: we wrześniu wartość transakcji fuzji i przejęć
wyniosła 119 mld dol., w październiku - 121 mld dol., w listopadzie - 128 mld dol.
To znacznie więcej niż rok wcześniej, kiedy wartość transakcji była kilkukrotnie niższa.
Podobna tendencja utrzymała się w pierwszej połowie 2017 roku (badanie kończy się na
tym okresie). W pierwszej połowie 2017 roku wartość fuzji i przejęć na światowym rynku
naftowym wyniosła ok. 184 mld dol., z czego połowa została przeprowadzona w segmencie
wydobywczym, jednak ożywienie jest też widoczne na rynku detalicznym.
Do największych transakcji w branży wydobywczej w pierwszym półroczu 2017 roku
należało kupno przez kanadyjski Cenovus Energy za 13 mld dol. FCCL Partnership
(posiadającego złoża na roponośnych piaskach). Na rynku europejskim dużą transakcję
przeprowadziła brytyjska firma prywatne Chrysaor, która za 3 mld dol. kupiła aktywa
wydobywcze Shell na Morzu Północnym.
Fuzje i przejęcia na rynku detalicznym w 2016 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2012 roku:
• rosyjski Rosneft zapłacił 13 mld dol. za 49 proc. indyjskiej firmy Essar Oil (wydobycie,
produkcja oraz sprzedaż paliw i petrochemikaliów) i Vadinar Oil erminal, czyli
należącej do niej rafinerii,
• amerykański gigant Tesoro (zmienił nazwę na Andeavor) kupił Western Refining
z Teksasu za 4 mld dol.,
• BP Australia przejął ponad 500 stacji paliw od Woolworths - największej australijskiej
sieci supermarketów.
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Natomiast już w 2017 roku Saudi Aramco przejęło 100 proc. w amerykańskiej spółce
Motiva (wcześniej było to joint-venture Saudi Aramco i koncernu Shell) – należy do niej
największa amerykańska rafineria w Port Athur na wschód od Houston, a chiński Sinopec
rozpoczął transakcję przejęcia 75 proc. Chevron Oil Botswana.
Wykres 1. Wartość transakcji Mergers and Acquisitions (M&A) na rynku ropy i gazu, w mld dol.

Źródło: na podstawie A.T. Kearney, „Mergers and Acquisitions in Oil and Gas 2017: the Fog Is Lifting"

Wykres 2. Liczba transakcji M&A

Źródło: na podstawie A.T. Kearney, „Mergers and Acquisitions in Oil and Gas 2017: the Fog Is Lifting"

Ożywienie na rynku fuzji i przejęć to przede wszystkim efekt stabilizacji cen ropy:
notowania Brent na początku 2015 roku wyniosły 47 dol. za baryłkę, w styczniu 2016
spadły do 32 dol., a w styczniu 2017 osiągnęły poziom 52 dol. Badania A.T. Kearney
pokazały silny optymizm menedżerów odpowiadających za sektor oil & gas, a ponad dwie
trzecie spodziewało się umiarkowanego lub nawet agresywnego wzrostu M&A.
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Tak się rzeczywiście stało. Według danych Thompson Reuters, opublikowanych pod koniec
maja 2018 roku, od początku roku firmy wydały na fuzje i przejęcia 2 bln dol., czyli więcej
niż w rekordowym 2007. Ożywienie w globalnym sektorze M&A objęło wszystkie branże.
Bardzo dobrze pod tym względem wypadł sektor naftowo-gazowy. Firma doradcza
EY wydała w maju tego roku raport, według którego apetyt na fuzje i przejęcia (M&A)
wśród firm oil & gas jest najwyższy spośród wszystkich badanych branż. Aż 90 proc.
zarządzających ropą i gazem spodziewa się, że światowy rynek fuzji i przejęć poprawi się
w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W kwietniu 2017 odsetek takich opinii wynosił 43 proc.
Andy Brogan, szef zespołu transakcji naftowo-gazowych EY, stwierdził, że zaufanie do
transakcji na rynku ropy i gazu wynika przede wszystkim ze stabilizacji cen ropy oraz stałego
wzrost popytu połączonego z dyscypliną, jaką wykazują się zarówno członkowie OPEC,
jak i kraje nie należące do tej organizacji.
Wykres 3. Notowania ropy

Źródło: na podstawie PKN Orlen

Branża wykazuje aktywność we wszystkich regionach świata, od Bliskiego Wschodu po
Stany Zjednoczone i Rosję. Spółki są obecne na wielu polach działalności, na przykład firmy
naftowo-gazowe z Zatoki Perskiej zabiegają zarówno o najnowocześniejsze technologie,
niezbędne do rozwoju podstawowego biznesu, ale również poszukują możliwości
nawiązania partnerskich relacji handlowych, aby zapewnić sobie dostęp do
międzynarodowych rynków zbytu. Oznacza to, że są – lub będą w najbliższej przyszłości –
aktywne na wszystkich rynkach, na których będą mogły sprzedawać swoje produkty.
Potencjalni partnerzy już są świadkami ich zwiększonej obecności, a silnym, zintegrowanym
kompaniom łatwiej będzie ustalać korzystne zasady transakcji z nimi.
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Koncerny zmieniają strategie, świat finansów to docenia
A.T. Kearney zwraca uwagę na jeszcze jedną zmianę dokonująca się tym rynku, bardzo
istotną z perspektywy transakcji Mergers and Acquisitions (M&A): inwestorzy finansowi
stają się bardziej skorzy do finansowania transakcji. W okresie kryzysu i spadających cen
ropy, banki, fundusze private equity czy jakiekolwiek inne instytucje finansujące miały do
sektora oil & gas duży dystans, wynikający przede wszystkim z obawy przed stratami,
niepewnymi perspektywami, jednym słowem – przed ryzykiem, które było zbyt duże, by je
podejmować, wykładając własne pieniądze. Inwestorzy finansowi zmieniają teraz swoje
podejście, choć cały czas trzeba pamiętać, że niepewność nadal jest wysoka.
Większa skłonność do inwestycji w sektor naftowo-gazowym wynika nie tylko z bardziej
przewidywalnej sytuacji na rynku ropy, ale również ze zmieniających się sposobów
funkcjonowania koncernów, które coraz lepiej dostosowują się do nowych okoliczności.
Kompanie naftowe stworzyły nowe strategie, weszły w nowe sfery działania, często odległe
od podstawowej działalności, za to zyskowne i bardziej perspektywiczne. Inwestorzy
doceniają te zmiany, zdając sobie doskonale sprawę, że sektor naftowy wkracza w nowe
czasy. Koncerny uwzględniają w swoich strategiach niepewność co do kierunku, w jakim
będzie transformowała się energetyka, zmiany dokonywane przez cyfryzację, a także
kończący się okres szczytowego zapotrzebowania na ropę jako na paliwo. Przemysł 4.0
dotyczy również branży paliwowo - naftowej, wiele więc inwestycji w tym sektorze musi
uwzględnić jego specyfikę. Nowe strategie stworzyli już najwięksi gracze w regionie –
austriacki OMV i węgierski MOL, podobnie jest z PKN Orlen, który zapowiada modyfikację
strategii. Przedstawiciele płockiego koncernu podkreślają specyfikę Przemysłu 4.0, a także
jej znaczenie dla koncernów paliwowych. Piszą o tym m.in. w przegotowanym przez
PKN Orlen raporcie „Gospodarka 4.0 - Czas zmiany dla biznesu”.
Dla spółek naftowych dostosowujących się do nowych warunków, wchodzących w nowe
dziedziny działalności, na przykład w coraz bardziej atrakcyjną petrochemię
czy w wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii, inwestorzy są bardziej łaskawi.
Jednocześnie koncerny nadal muszą kontrolować koszty, poprawiać efektywność
i zwiększać swój kapitał. „Aby pozostać skutecznym, fuzje i przejęcia będą ważną dźwignią
dla spółek naftowych i gazowych, zarówno w krótkim, jak i długim okresie”, twierdzi
A.T. Kearney w raporcie „Mergers and Acquisitions in Oil and Gas 2017: the Fog Is Lifting”.
Firmy naftowo-gazowe funkcjonują w dosyć skomplikowanej i trudnej rzeczywistości,
w której trudno przewidzieć nawet wiele kluczowych dla branży zjawisk, na przykład kiedy
nastąpi szczyt zapotrzebowania na ropę naftową. Najwięksi gracze nie mają pod tym
względem jasności, choć na przykład Shell i Statoli przewidują, że stanie się to już w latach
2025-2030, Total – w roku 2040, ale Chevron i ExoxonMobil nie podają żadnej daty.
Karolina Szymanek, doradca w warszawskim biurze A.T. Kearney, w rozmowie z WNP.PL
mówiła, że obserwujemy wciąż silny wpływ tradycyjnych czynników wspierających
aktywność M&A, takich jak pozyskanie gotówki, poprawa struktury bilansu i uzupełnienie
rezerw, ale coraz większe znaczenie mają także zupełnie nowe czynniki, wśród nich
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zwiększenie lub usprawnienie możliwości np. w gospodarce cyfrowej, budowa portfolio
alternatywnych źródeł czy budowanie skali. - Z drugiej strony mamy do czynienia
z długoterminową niepewnością rozwoju rynku, związaną z naciskiem na zmniejszenie
emisji spalin, większą wydajnością energetyczną, rozwojem alternatywnych źródeł energii,
spodziewanym rozwojem silników elektrycznych i hybrydowych itp. – wyjaśniała Karolina
Szymanek. A.T. Kearney spodziewa się ożywienia fuzji i przejęć także w Polsce, na rynku
petrochemicznym. - Lotos planuje zwiększyć liczbę stacji (z końcem 2017 roku spółka Lotos
Paliwa złożyła wniosek w UOKiK o zgodę na przejęcie spółki Stacja Benzynowa Stenka).
Dodatkowo spółka planuje akwizycje w upstreamie - być może w Norwegii lub brytyjskiej
części Morza Północnego. Z kolei na początku miesiąca (luty 2018) PKN Orlen
przypieczętował przejęcie pełnej kontroli nad czeskim Unipetrolem. Przyspieszają także
prace dotyczące potencjalnego połączenia PKN Orlen z Lotosem - ruch, który umocni
pozycję polskich graczy paliwowych na arenie europejskiej – powiedziała Karolina
Szymanek.
W innej analizie – “The Shifting Oil Refinery Landscape: Transformations for 2021” A.T. Kearney zwraca uwagę na skomplikowaną sytuację rafinerii, które będą musiały
osiągnąć produkcyjną doskonałość, by przetrwać i utrzymać rentowność. Analitycy
spodziewają się, że do 2021 roku jedna na pięć rafinerii ropy naftowej w rozwiniętych
regionach Zachodu (głównie Europa Zachodnia, USA) przestanie działać. Jednym
z koniecznych działań ma być łączenie sił i zwiększanie możliwości redukcji kosztów.
Takie szanse daje na przykład zakup materiałów i usług, który będzie tym bardziej
efektywny, im będzie posiadał mniej rozdrobnioną bazę dostawców. Jak czytamy
w opracowaniu: „nawet te rafinerie, które są lepiej rozwinięte, posiadają możliwość
tworzenia wartości dzięki zaawansowanym strategiom zakupów”.
Nowe kierunki i wyzwania, przed jakimi staje obecnie światowy sektor naftowy, wymuszają
na koncernach szybkie i radykalne działania. John Cooper, dyrektor generalny FuelsEurope,
mówił 25 kwietnia 2018 roku podczas EU Refining Forum o fundamentalnej zmianie
w długofalowej strategii przemysłu rafineryjnego, polegającej na przejściu z wykorzystania
surowca na bazie ropy naftowej na nowe surowce, takie jak źródła odnawialne, odpady
lub wychwycony CO2. - Przejście to będzie wymagało jednak czasu na badania, innowacje
i gotowość rynku, jest to proces długoterminowy, wymagający znacznych inwestycji
i odpowiednich ram politycznych – mówił John Cooper.
W podobnym duchu ujmuje to zjawisko Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen.
- Gdy patrzymy pod kątem petrochemii, strategiczne pytanie brzmi: jak zużywając najmniej
surowca uzyskać z niego najwięcej produktów? Wiele produktów petrochemicznych da się
w 95 proc. powtórnie przerabiać. Z kolei patrząc w długim horyzoncie na zasoby, wiadomo
już teraz, że minerałów na świecie będzie brakować. Jaką więc przyjąć strategię? Taką, żeby
w największym stopniu uniezależniać się od zasobów, np. poprzez recykling – mówił
podczas debaty o reindustrializacji, zorganizowanej w maju 2018 przez „Gazetę Bankową”
i tygodnik „Sieci”.
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Rośnie aktywność USA
Na jeszcze jedno zjawisko, istotne z punktu widzenia koncernów petrochemicznych,
zwróciła uwagę IEA (International Energy Agency) podczas EU Refining Forum: rafinerie
w Azji i Europie poszukują odpowiedniej ropy naftowej do produkcji surowców
petrochemicznych i paliw o niskiej zawartości siarki. Stwierdzenie to pojawiło się przy
okazji omawiana drugiej fali paliwowej ekspansji USA (nowe inwestycje w infrastrukturę
likwidują amerykańskie wąskie gardła eksportowe). Według IEA, do Europy będą trafiały
przede wszystkim niezasiarczone, pozbawione osadów i zanieczyszczeń surowce ze Stanów
Zjednoczonych, czyli takie, które najlepiej nadają się do produkcji rafineryjnej.
Dla Polski dywersyfikacja dostaw ropy, również ze Stanów Zjednoczonych, będzie oznaczała
nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego, ale również otwarcie na surowiec
bardziej atrakcyjny dla przemysłu petrochemicznego. Konsolidacja PKN Orlen i Grupy Lotos,
zwiększając potencjał międzynarodowy połączonego koncernu, pozwoli łatwiej i szybciej
osiągnąć wszystkie te cele.

3. EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA: KTO BĘDZIE MOCNIEJSZY
Modyfikacje strategii i poszukiwanie nowych kierunków działalności to cecha
charakterystyczna wszystkich liczących się koncernów paliwowych, również liderów
centralnej i wschodniej Europy. W nowe obszary rynku wchodzą zarówno austriacki OMV,
jak i węgierski MOL.

Międzynarodowa siła OMV
OMV zaprezentował swoją nową strategię do 2025 roku w marcu 2018. Koncern chce
poprawić wynik finansowy o 70 proc. względem roku 2017. Nakłady na inwestycje OMV
mają wynieść 2-2,5 mld euro rocznie, do tego dochodzą środki na akwizycje sięgające
10 mld euro. OMV planuje ekspansję na kolejne kraje, stymulowaną rozwojem swoich
zdolności petrochemicznych. Strategia Austriaków ma opierać na czterech filarach:
integracji pionowej, zwiększeniu ekspansji międzynarodowej w obszarze wydobycia,
przerobu i handlu, budowie silnej obecności na rynku gazu ziemnego w Europie oraz
optymalizacji kosztów we wszystkich obszarach działalności koncernu. Nowa strategia
zakłada zwiększanie konkurencyjności koncernu zgodnie z diagnozą rynkową, według której
w Europie będzie malał popyt na paliwa, rósł natomiast na petrochemikalia. W związku
z tym OMV do 2025 r. zainwestuje 1 mld euro w swoje rafinerie.
Poprzednią strategię, sfinalizowaną w 2017 roku, OMV zrealizował z powodzeniem.
OMV to mocny gracz w regionie, który w przeszłości był zainteresowany przejęciem swoich
rywali: MOL-a i PKN Orlen. Dla polskiej spółki, austriacki koncern to konkurent w kilku
dziedzinach, np. w petrochemii, którą jedna i druga spółka mają zamiar rozwijać.
Obie firmy planują rywalizację na podobnych rynkach. OMV jest również konkurentem
PKN Orlen w segmencie detalicznym na rynku czeskim: Austriacy maja tam 146 stacji,
a należąca do płockiej spółki Benzina – 404.
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OMV to koncern zintegrowany pionowo, czyli funkcjonujący od poziomu wydobycia po
dystrybucję i przetwórstwo. Dominującym udziałowcem spółki jest austriacki Skarb
Państwa, drugi liczący się akcjonariusz to fundusz z Abu Dhabi.
Wykres 4. Akcjonariat OMV, w proc.

Źródło: OMW

Wykres 5. Kapitalizacja rynkowa OMV, w mld euro

Źródło: OMV, stan na czerwiec 2018 r.

Spektrum działalności OMV jest szerokie – wydobywa i wprowadza na rynek nie tylko ropę
ale i gaz, działa w obszarze innowacyjnej energii, stosuje zaawansowane rozwiązania
petrochemiczne. Sprzedaż OMV w 2017 roku to 20,2 mld euro (19,3 mld euro w 2016 r.
i 22,5 mld euro w 2015), zatrudnienie przekracza 20,7 tys. osób (podobną liczbą
pracowników zatrudnia Grupa PKN Orlen). Jest jedną z największych austriackich firm
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przemysłowych. W segmencie wydobywczym OMV ma silną bazę w Rumunii i Austrii,
posiada zrównoważony portfel międzynarodowy, złoża na Morzu Północnym, na Bliskim
Wschodzie i Afryce oraz w Rosji. Roczna produkcja w 2017 roku wynosiła około 348 tys.
baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boed) i – zgodnie z nową strategią – koncern chcę ją
zwiększyć do 600 tys. boed w roku 2025. W obszarze downstream OMV eksploatuje trzy
rafinerie (Schwechat, Burghausen i Petrobrazi) o łącznej rocznej zdolności przerobowej
wynoszącej 17,8 mln ton (moce przerobowe PKN Orlen to ponad 35 mln ton ropy rocznie),
posiada ponad 2 tys. stacji benzynowych w dziesięciu krajach. OMV obsługuje sieć
gazociągów w Austrii i magazyny gazu w Austrii i Niemczech.
Mapa 1. Roczna produkcja ropy i gazu przez OMV w poszczególnych krajach, w mln BOE
(barrel of oil equivalent)

Źródło: serwis prasowy OMV

Firma do 2025 roku chce sprzedawać co najmniej 20 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie
i kontrolować 10 proc. niemieckiego rynku gazu. Kluczowe znaczenie dla OMV ma budowa
rosyjsko-niemieckiego, niekorzystnego dla Polski, gazociągu Nord Stream 2 (OMV jest jedną
z firm, obok BASF/Wintershall, E.on/Uniper, Shell i Engie, zaangażowaną finansowo w jego
budowę).
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Współpraca OMV z Rosją jest intensywna i wyjątkowo owocna (przez część analityków,
austriacka spółka uważana jest za konia trojańskiego Gazpromu w Europie). Pierwszy
kontrakt z Rosjanami został podpisany jeszcze w czasach Związku Radzieckiego,
w 1968 roku. W 2016 i 2017 miały miejsce akwizycje OMV w pola wydobywcze na Syberii.
Planowana jest wymiana aktywów między OMV a Gazpromem: transakcja, której
przedmiotem mają być - z jednej strony - udziały w OMV Norge AS, a z drugiej - aktywa
w złożach gazu Urengoj na Syberii, miała się zakończyć latem 2017 roku, jednak teraz finał
planowany jest do końca 2018 roku. Opóźnienie wynika prawdopodobnie z tego,
że operacją zaniepokojone jest Oslo.
Współpraca między koncernem austriackim i rosyjskim planowana jest na wiele lat, czego
wyrazem było podpisanie 5 czerwca 2018 roku umowy na dostawy gazu. Szef Gazpromu
Aleksiej Miller, komentując przedłużenie kontraktu z OMV mówił, że jego spółka jest
gotowa zaspokoić zarówno potrzeby Austrii, jak i całej Europy, między innymi dzięki
realizacji projektu Nord Stream 2.
Zdjęcie 1. Podpisanie umowy wydłużającej kontrakt na dostawy gazu ziemnego do Austrii
5 czerwca 2018 roku

Szefowie Gazpromu Aleksiej Miller oraz OMV Rainer Seele, w obecności prezydenta Rosji Władimira Putina i kanclerza Austrii
Sebastiana Kurza, podpisali umowę wydłużając kontrakt na dostawy gazu ziemnego do Austrii.
Umowa miała obowiązywać do 2028 rok, ale została przedłużona do 2040 r.
Foto: serwis prasowy OMV

Część ekspertów obawia się coraz bliższej współpracy OMV z Gazpromem. Reiner Seele,
prezes austriackiej spółki, nazywany często „człowiekiem Gazpromu”, jest gorącym
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orędownikiem bliskiej współpracy z Rosjanami, i od czasu objęcia przez niego
kierownictwa, czyli od 2015 roku, proces zbliżenia z rosyjskim koncernem przybrał na sile.
Pojawiły się spekulacje, że fundusz z Abu Dhabi – drugi po Skarbie Państwa udziałowiec
OMV – w zamian za oddanie mu petrochemicznej dywizji OMV, mógłby sprzedać swoje
udziały w spółce Gazpromowi. Gdyby tak się stało, Rosjanie mogliby przejąć kontrolę nad
austriackim koncernem. Analitycy obawiają się, że ryzyko wchłonięcia OMV przez Gazprom
staje się całkiem realne.
Głośno było o tym pod koniec 2015 r. oraz na początku 2016 r., kiedy Rainer Seele
przedstawił koncepcję sprzedaży części majątku koncernu na rzecz Gazpromu w zamian
za udziały w polu gazowym na Syberii. Była sekretarz stanu oraz członek ścisłego
kierownictwa Siemensa, prezes kolei (ÖBB) Brigitte Ederer w wywiadzie dla dziennika
„Standard” ostrzegła w związku z tym przed możliwą „dziką prywatyzacją” OMV. Obawiała
się, że w dłuższym okresie handel ropą i gazem koncernu mógłby przejąć Gazprom.
W podobnym duchu wypowiadał się też kandydat na ministra finansów z ramienia SPÖ Socjaldemokratycznej Partii Austrii, według którego państwo wprawdzie nie powinno
wtrącać się do gospodarki, jednak w odniesieniu do infrastruktury, a przede wszystkim
zaopatrzenia kraju, postawa musi być inna: państwo nie powinno wypuścić go z rąk.
Rozważając fuzję PKN Orlen i Lotosu należy brać pod uwagę również ten aspekt.
W niedalekiej perspektywie - w miejsce stosunkowo przewidywalnego i podejmującego
racjonalne decyzje biznesowe austriackiego OMV - może wejść potężna spółka,
o olbrzymim zapleczu nie tylko surowcowym, ale i politycznym. Zintegrowany koncern ma
większe szanse, by stawić czoła zagrożeniem, jakie wówczas mogą się pojawić.
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III. RAZEM CZY OSOBNO? DŁUGA HISTORIA POMYSŁÓW
NA FUZJĘ
Koncepcje połączenia PKN Orlen i Lotosu pojawiały się od wielu lat. Ich założenia były
często odmienne – raz miały na celu obronę spółek przed wrogim przejęciem, innym razem
stawiano przed nimi zadania związane z ekspansja zagraniczną. Ani razu jednak nie wyszły
poza fazę wstępnych pomysłów.
W porównaniu z wcześniejszymi koncepcjami, obecne plany połączenia są najbardziej
realne, a okoliczności rynkowe sprzyjają im jak nigdy dotąd.

1. WIELU CHĘTNYCH NA RAFINERIĘ GDAŃSKĄ
Rafineria Gdańska, czyli poprzedniczka Grupy Lotos, była kandydatem do przejęcia nie tylko
przez PKN Orlen. Na początku 2001 r. ofertę na zakup 75 proc. jej udziałów złożyły brytyjski
Rotch Energy oraz węgierski MOL. PKN Orlen nie mógł być kandydatem do tej transakcji,
ponieważ rządowy program prywatyzacji sektora paliwowego nie zakładał połączenia
dwóch polskich spółek (rynek miał być dzięki temu bardziej konkurencyjny).
Warunkową zgodę na zakup akcji Rafinerii Gdańsk otrzymał Rotch Energy, ale ponieważ
miał problem z zapewnieniem finansowania transakcji i w związku z tym zaprosił do
kooperacji rosyjski Łukoil, do sfinalizowania przedsięwzięcia nie doszło.
Stosunkowo blisko połączenia PKN Orlen i Rafinerii Gdańsk było w 2002 roku, kiedy - we
wrześniu - rząd zmienił strategię prywatyzacji sektora paliwowego, umożliwiając płockiej
spółce przejęcie gdańskiego konkurenta. Do gry znowu wszedł Rotch Energy, który zawiązał
z PKN Orlen konsorcjum. W listopadzie 2002 roku płocka spółka rozpoczęła due dilligence
Rafinerii Gdańsk. Plan był następujący: płocki koncern obejmie 25 proc. udziałów Rafinerii
minus jedna akcja, a Rotch Energy - 50 proc. plus jedna akcja. Co do ceny, mówiło się wtedy,
że nie powinna być mniejsza od tej, jaką proponował Rotch Energy razem z Łukoilem, czyli
274 mln dol. Według wstępnych deklaracji władz koncernu (który po przejęciu miał się stać
ośrodkiem konsolidującym sektor paliwowy w Europie Środkowo-Wschodniej) nakłady
inwestycyjne miały sięgać nawet 1,5 mld dol. rocznie przez kilka lat. Pierwsze sygnały,
że połączenie może nie dojść do skutku, pojawiły się w maju 2003 roku. Ofertę PKN Orlen
i Rotch Energy Ministerstwo Skarbu Państwa ostatecznie odrzuciło w lipcu 2003 roku.
Kolejna próba pojawiła się w sierpniu 2004 roku, kiedy ówczesny prezes PKN Orlen, Jacek
Walczykowski oświadczył, że spółka jest zainteresowana zakupem 30-35 proc. akcji Grupy
Lotos (zmiana nazwy Rafinerii nastąpiła 2 czerwca 2003 roku), po wprowadzeniu jej na
giełdę. O pełnym połączeniu mówiło się jako o ewentualnych planach na przyszłość.
Kolejny prezes PKN Orlen, Igor Chalupec, mówił natomiast w październiku 2004 r. o pełnym
włączeniu Lotosu do grupy kapitałowej płockiego koncernu. Według niego, gdański koncern
miał mieć w przyszłości problemy z samodzielnym funkcjonowaniem na rynku.
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Temat połączenia przycichł na kilka lat. Dopiero w 2008 roku PKN Orlen zaczął znowu
sygnalizować zainteresowanie Grupą Lotos, ale w kontekście konsolidacji polskiej branży
energetycznej, mówiąc nie tylko o firmach paliwowych, ale również o PGNiG, PGE czy
Tauronie. Kwestia połączenia pojawiła się ponownie w 2010 roku, jako inicjatywa
Ministerstwa Skarbu Państwa, które rozglądało się za inwestorem branżowym dla gdańskiej
spółki. PKN Orlen nie był nią wówczas zbytnio zainteresowany, zajęty swoim nowym
nabytkiem – rafinerią w Możejkach. PKN Orlen kupił ją w 2006 r. od spółki Mażeikiu Nafta
(53,7 proc. akcji), potem od rządu Litwy (30,66 proc.), następnie dokupił resztę udziałów
i ma ich obecnie 100 proc. (w 2009 r. została zmieniona nazwa na Orlen Lietuva). Orlen
Lietuva, po deficytowych i trudnych latach, kiedy kwestionowano sens decyzji o przejęciu
spółki, w końcu wyszedł na prostą i w 2017 r. zarobił netto 244 mln dol.
PKN Orlen kilka razy próbował kupować zagraniczne aktywa: w 2000 r. chciał przejąć
36,2 proc. udziałów w słowackim Slovnafcie, ale przegrał rywalizację z MOL-em. Nie udało
mu się również przejąć ani Hellenic Petroleum, ani w 2001 roku niemieckiej rafinerii Mider
w Leuna od koncernu TotalFinalElf. W lipcu 2002 PKN Orlen przegrał przetarg na zakup
25 proc. plus jedna akcja chorwackiego koncernu INA (w 2003 r. kupił je MOL, który
właśnie teraz chce je sprzedać). Sukcesem zakończyły się natomiast starania PKN Orlen
o czeski Unipetrol i przejęcie w 2005 roku pakietu większościowego. W czerwcu 2018 roku
PKN Orlen otrzymał zgodę od Czeskiego Banku Narodowego na przeprowadzenie wykupu
ostatnich walorów spółki (reprezentujących ok. 5,97 proc. kapitału zakładowego). Przejęcie
przez PKN Orlen 100 proc. kontroli na Unipetrol przewidywane jest na przełomie września
i października br.

2. POWRÓT KONCEPCJI
Dwa lata przed pojawieniem się obecnej koncepcji przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen,
ujawniony został plan konsolidacji obu koncernów paliwowych oraz Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). W styczniu 2016 roku ówczesny szef Ministerstwa
Skarbu Państwa, Dawid Jackiewicz, poinformował, że resort rozpoczął prace analityczne
nad koncepcją połączenia tych trzech firm. Wstępne decyzje miały zostać podjęte
najpóźniej pod koniec marca 2016.
Projekt nie był bliżej znany, wiadomo jednak, że dyskutowano o nim jesienią 2015 roku
w zamkniętym gronie ekspertów podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Konkluzja
debaty była zbliżona do obecnych ustaleń, motywujących fuzję PKN Orlen i Lotosu: sektor
rafineryjny w Europie znajduje się cyklicznie w trudnej sytuacji ekonomicznej, a obecnie
wysokie marże rafineryjne będące efektem niskich notowań ropy stwarzają szanse
znalezienia środków na konsolidację i dostosowanie się do trudnych warunków. Mówiono
również o konieczności szukania nowych obszarów działalności sektora, bardziej
dostosowanego do zmieniających się warunków makroekonomicznych. Już wtedy
twierdzono zdecydowanie, że rywalizacja między PKN Orlen i Lotosem na polskim rynku nie
ma większego sensu.
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Silne Trójmorze
Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy pojawił się jeszcze jeden wątek, mocniej
widoczny w 2016 i w 2017 roku, jednak obecny już na etapie krystalizowania się koncepcji
Dawida Jackiewicza: było nią Trójmorze.
Jest to koncepcja gospodarczo-polityczna, skupiająca 12 państw Europy, ograniczonych
trzema morzami: Bałtyckim, Czarnym i Adriatykiem. W skład grupy wchodzą: Austria,
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia
i Węgry. Podczas szczytu Trójmorza, który odbył się 2017 roku w Warszawie (jego
uczestnikiem był Donald Trump), wśród priorytetów inicjatywy wymieniono poprawę
połączeń transportowych w regionie i dalsze integrowania ich z Transeuropejską Siecią
Transportową, realizację postulatów unijnej polityki energetycznej, promowanie
biznesowego charakteru wspólnych projektów gospodarczych oraz osiągnięcie pełnej
synergii z politykami UE. Grupa Trójmorza powstała w 2015 roku z inicjatywy prezydentów
Polski i Chorwacji, Andrzeja Dudy i Kolindy Grabar-Kitarović. Pierwszy szczyt odbył się
w Dubrowniku 25 i 26 sierpnia 2016 roku. Przyjęto tam deklarację, w której wyznaczono
cele współpracy w dziedzinie energetyki gazowej, transportu, komunikacji cyfrowej
i gospodarki. Trzeci szczyt odbędzie się we wrześniu 2018 roku w Bukareszcie.
O tym, że w idei Trimarium jest miejsce również dla rynku ropy naftowej (choć częściej
mówi się o gazie), świadczy publikacja, która ukazała się w 2017 roku, współfinansowana
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygnowana przez Forum Ekonomiczne: „Adriatic –
Baltic – Black Sea. Visions of cooperations”, autorstwa Andreany Baeva Motusic - szefowej
European Business Association Zagreb i członkini kierownictwa IDEMO Institute for
Democracy oraz Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego – doradcy ministra spraw
zagranicznych. W publikacji znalazło się takie zdanie: „Istnieją dwa główne obszary
współpracy w zakresie infrastruktury Trójmorza: transport (linie kolejowe i autostrady)
i energia (LNG i terminale naftowe, gazociągi i ropociągi, magazyny gazu, przyłącza energii
elektrycznej itp.)”.
Nic więc dziwnego, że w komentarzach dotyczących łączenia polskich koncernów dał
o sobie znać kontekst regionalny, i to nie tylko na poziomie budowania w Europie
Środkowo-Wschodniej silnej pozycji polskich spółek paliwowych, ale również współpracy
z innymi mocnymi graczami. Również i tym razem, w 2016 roku, pojawił się więc węgierski
MOL – od wielu lat kandydat do współpracy z naszymi firmami naftowymi.
Czy jest lub było to możliwe, a jeżeli tak, to po spełnieniu jakich warunków? Idea Trójmorza
zakłada mocne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i prezydenta Donalda Trumpa,
a premier Wiktor Orban nie ma do Waszyngtonu aż tak pozytywnego stosunku
jak Warszawa (choć nie żywi do niego również żadnych uprzedzeń). Według Aleksandra
Fuksiewicza z Instytutu Spraw Publicznych, Budapeszt z dystansem patrzy jednak na
inicjatywę Trójmorza, uważa ją bowiem za niepotrzebną konkurencję dla Grupy
Wyszehradzkiej (pisze o tym w publikacji „Wyrachowany sojusznik. Węgierska polityka
europejska w obliczu zmian na kontynencie”). Węgry różnią się od Polski pod względem
stosunku wobec Rosji. W kwestiach energetycznych wynika to przede wszystkim z tego,
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że Moskwa jest dla nich kluczowym partnerem, większość gazu dostarczanego na Węgry
pochodzi z Rosji, i to ona finansuje rozbudowę elektrowni atomowej w Paksu - rosyjski
Rosatom na budowę dwóch nowych reaktorów udzieli Budapesztowi kredytu wysokości do
10 mld euro; rozbudowa elektrowni to największa inwestycja na Węgrzech po 1989 roku.
Wiktor Orban jest jednak przede wszystkim pragmatykiem, i to względy praktyczne
zadecydują, jaka forma współpracy jest możliwa z polskim koncernem, którego siły – po
ewentualnym połączeniu PKN Orlen i Lotosu – nie będzie można lekceważyć.

Węgierskie doświadczenia
Węgrzy mają pod względem przyszłych sojuszy wolną rękę i mogą robić w MOL-u to,
co chcą. Pięć lat temu z grona udziałowców wycofał się rosyjski koncern Surgutnieftiegaz,
który posiadał ponad 21 proc. akcji MOL-a, i obecnie to węgierski Skarb Państwa jest tam
największym akcjonariuszem.
Historia węgierskiego koncernu i rosyjskiego udziałowca pokazuje zresztą, jak bardzo
Budapeszt jest zdeterminowany, by bronić swojej niezależności, a zarazem, jak realne jest
zagrożenie ze strony rosyjskich firm. Silny i dobrze zarządzany MOL miał poważny problem
z Rosjanami, i żeby skłonić ich do wycofania się z akcjonariatu, musiał długo o to walczyć.
Przyczyną kłopotów był austriacki OMV, który chciał przejąć MOL. Ponieważ Budapeszt nie
zgodził się na to (działania Austriaków traktował zresztą jak próbę wrogiego przejęcia),
OMV sprzedał w marcu 2009 roku cały posiadany pakiet 21,2 proc. rosyjskiej firmie
Surgutnieftiegaz za 1,4 mld euro. Rosjanie oświadczyli, że przejęcie udziałów w MOL
stanowi podwaliny pod długoterminową korzystną współpracę i będzie służyło
bezpieczeństwu energetycznemu w Europie, natomiast Węgrzy byli innego zdania.
W opublikowanym komunikacie kierownictwo MOL-a stwierdziło, że OMV nie konsultował
z nim swojej decyzji, nie ma mowy o żadnym sojuszu, a Surgutnieftiegaz to jedynie
inwestor finansowy. Pojawiły się też spekulacje, że wcześniejsze działania koncernu OMV,
który de facto jest strategicznym partnerem Rosjan w Europie Środkowo-Wschodniej, było
realizowane w interesie firm rosyjskich.
Walka węgierskiego rządu z Surgutnieftiegazem trwała dwa lata. Budapeszt powoływał się
na nieprzejrzystą strukturę właścicielską rosyjskiej spółki i odmawiał jej rejestracji jako
pełnoprawnego udziałowca. W rezultacie Surgutnieftiegaz nie miał ani przedstawicieli
w zarządzie, ani prawa głosu podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy. 24 maja 2011 roku
premier Viktor Orban ogłosił, że Węgry porozumiały się z rosyjskim koncernem
Surgutnieftiegaz w sprawie odkupienia jego akcji za 1,88 mld euro, czyli za cenę niewiele
wyższą od rynkowej wyceny akcji MOL. Transakcję uznano za sukces węgierskiej strategii
utrzymania przez państwo kontroli nad MOL, a także za fiasko rosyjskich dążeń do
zwiększenia zaangażowania w sektor paliwowy w Europie Środkowej. Jednak, na co zwrócił
uwagę Ośrodek Studiów Wschodnich, nie jest jasne, czy „Budapeszt nie będzie teraz
prezentował bardziej koncyliacyjnego stanowiska wobec pozostałych rosyjskich planów
energetycznych w Europie Środkowej”.
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Na doświadczenia MOL-a, i to zarówno w kontekście jego konfliktu z OMV, jak i potem
z Surgutnieftiegazem, zwracali uwagę polscy eksperci, mówiąc o ciągle realnym zagrożeniu
ze strony firm rosyjskich. Sposób działania OMV, a także Surgutnieftiegazu wskazywał,
że wrogie przejęcie jest ich sposobem na przejęcie udziałów, może zostać więc
przeprowadzone także u nas. Na ile jest ono realne również dzisiaj? Nie można tego
wykluczyć, natomiast podmiot silny kapitałowo i mocno osadzony na rynku – a taki byłby
polski PKN Orlen po fuzji z Lotosem – może stanowić dla Rosjan o wiele trudniejszą
przeszkodę do pokonania.

MOL: sojusznik czy konkurent?
Działania MOL-a – i to zarówno obronne, jak i ofensywne, skierowane przeciw
austriackiemu OMV czy rosyjskiemu Surgutnieftiegazowi – miały na celu umocnienie
koncernu, jego koncentrację wokół węgierskiego Skarbu Państwa, a także ochronę przed
wrogim przejęciem. Mocny MOL realizuje politykę zgodną z interesami Budapesztu.
Pozbycie się z akcjonariatu podmiotów (potencjalnie) mogących realizować inne cele,
umocniło spółkę.
Prowadzenie twardej walki z Rosjanami lub z koncernem realizującym jego interesy nie
przeszkodziło MOL-owi w rozwijaniu biznesu z rosyjskimi firmami. Zmiany w akcjonariacie
MOL-a i usunięcie z niego zarówno Austriaków jak i Rosjan – poza oczywistą obroną
strategicznych interesów państwa - były podyktowane również koniecznością dostosowania
spółki do zmieniających się warunków rynkowych. Zarówno OMV, jak i Surgutnieftiegaz
nie gwarantowały, że będą lojalnym sojusznikiem zarządu w realizacji jego biznesowych celów.
MOL jest jedną z największych firm w sektorze naftowo-gazowniczym w Europie
Środkowej, a także największą spółką na Węgrzech pod względem wartości przychodów
ze sprzedaży. Koncern zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu
(m.in. ze złóż w Rosji i Kazachstanie), rafinacją ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową
i detaliczną produktów rafineryjnych. Kontroluje słowacki Slovnaft i włoską rafinerię IES,
nadal ma udziały w chorwackiej firmie naftowej INA. Działa w ponad 30 krajach (aktywa
produkcyjne ma w ośmiu krajach, posiada też cztery rafinerie i dwie jednostki
petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.
Jego cele są zbliżone do celów OMV i w wielu przypadkach spójne z koncepcją rozwoju
PKN Orlen. W listopadzie 2016 roku wiceprezes węgierskiej grupy Ferenc Horvath mówił,
wyjaśniając strategię koncernu do 2030 roku, że MOL spodziewa się w długiej perspektywie
zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, chce więc mocniej zdywersyfikować działalność. Stawia
na petrochemię i na rozwój usług dla klienta detalicznego. MOL zakłada, że do 2030-2040
roku alternatywą dla paliw kopalnych staną się samochody elektryczne, które coraz więcej
rządów wspiera nie tylko od strony regulacyjnej, ale i finansowej. Z kolei klienci będą
oczekiwali, że stacje zaoferują im więcej usług niż do tej pory. MOL przyznał, że oczekiwana
zmiana sytuacji rynkowej w długiej perspektywie stoi za wyznaczeniem dwóch celów
strategicznych. - Po pierwsze, chcemy się rozwijać w petrochemii. Po drugie, chcemy rozwijać
usługi w segmencie detalicznym dla klientów w drodze – oświadczył Ferenc Horvath.
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Według informacji koncernu, MOL do roku 2021 przeznaczy 1,9 mld dol. na rozwój
działalności petrochemicznej. Głównym kierunkiem ma być zwiększenie produkcji
propylenu, a także inwestycje w produkty pochodne propylenu. Firma zamierza stopniowo
zwiększać udział wartościowych produktów paliwowych nieprzeznaczonych do użytku
w silnikach spalinowych z obecnego poziomu wynoszącego poniżej 30 proc. do powyżej
50 proc. w roku 2030. Grupa MOL zainwestuje ponad 500 mln dol. w swoje instalacje do
krakingu parowego znajdujące się na Węgrzech i Słowacji, a także w poliole na bazie tlenku
propylenu – są to produkty o wysokiej wartości stosowane w przemyśle motoryzacyjnym,
branży opakowaniowej oraz w produkcji mebli.
Według założeń MOL-a, projekty strategiczne mają wnosić do EBITDA grupy 250-300 mln
dol. rocznie. Do 2021 r. wkład usług konsumenckich ma przekroczyć 20 proc. łącznego
EBITDA. Grupa przeznaczy łącznie co najmniej 2 mld dol. na strategiczne nakłady
inwestycyjne w latach 2017-2021. Jej celem jest dywersyfikacja działalności oraz
zwiększenie obecności w obszarach, które nie są zależne od popytu na paliwa silnikowe.
MOL planuje przekształcanie handlu detalicznego, będzie wprowadzał nowe usługi
i produkty. Koncern zamierza rozwijać sieć stacji paliw w Europie Środkowo-Wschodniej
i będzie nadal poszukiwać możliwości fuzji i przejęć.
Czy na celowniku jest również nasz kraj? W listopadzie zeszłego roku Ferenc Horvath
oświadczył, że węgierski koncern rozważyłby ofertę zakupu stacji paliw w Polsce, gdyby
taka się pojawiła. Na razie, MOL poprzez zależny Slovnaft współpracuje w Polsce z siecią
partnerów, którzy prowadzą stacje benzynowe. Na koniec 2016 roku w tej sieci
funkcjonowało w Polsce 86 stacji, w planach jest przekroczenie w ciągu kilku lat liczby 100.
Wykres 6. Struktura akcjonariatu MOL-a, w proc.

Źródło: MOL, stan na 31.12.2017 r.
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Wykres 7. Wyniki finansowe MOL, w mln dol.

Źródło: MOL

MOL jest mocnym graczem na rynku gazowo-naftowym w naszym regionie Europy, a jego
relacje z PKN Orlen i z polskimi spółkami paliwowymi przybierały różne formy – od szczerej
przyjaźni po głęboki konflikt interesów. Kilkanaście lat temu, ówczesny prezes PKN Orlen
Zbigniew Wróbel, 22 listopada 2003 podpisał z szefem MOL list intencyjny, którego finałem
miała być fuzja obu firm. Z fuzji nic nie wyszło. W styczniu 2004 roku, autorzy raportu
„Rosyjska ropa naftowa i gaz ziemny w Europie Środkowej", opracowany przez Ośrodek
Studiów Wschodnich, Departament Europy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz
Departament Bezpieczeństwa Energetycznego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej twierdzili, że ewentualne połączenie PKN Orlen z węgierskim MOL-em nie tylko
nie zabezpieczy polskiej spółki przed konkurencją, ale ułatwi przejęcie obu koncernów
przez Rosjan.
MOL ma silną pozycję w regionie pod względem udziałów w rynku sprzedaży detalicznej
paliw: w Czechach jest drugi po kontrolowanym przez PKN Orlen Unipetrolu, z 20-proc.
udziałem w rynku, na Węgrzech, Słowacji, Bośni i Hercegowinie czy Chorwacji jest pierwszy,
w Rumunii i Słowenii – trzeci, w Serbii – piąty. MOL funkcjonuje pod sześcioma markami
i ma w sumie około 1900 stacji, na których dziennie wykonywanych jest około 1 mln
transakcji.
Wykres 8. Udziały MOL-a w sieci sprzedaży detalicznej paliw w regionie, w proc.

Źródło: MOL

Fundacja Warsaw Enterprise Institute
office@wei.org.pl, www.wei.org.pl

23

KONSOLIDACJA POLSKICH FIRM PALIWOWYCH

III. Razem czy osobno? Długa historia pomysłów na fuzję

W ciągu ostatnich kilku lat, PKN Orlen próbował zawierać sojusze z MOL, częściej jednak
z nim konkurował (i w wielu przypadkach nadal to robi) o rynek słowacki lub chorwacki,
a także węgierski, na którym kilka lat temu toczyła się walka o stacje Agip należące do
włoskiego koncernu Eni (zwyciężyli tam Węgrzy), czy o czeski, na którym wygrał polski
koncern.
MOL to ambitny i pomysłowy gracz, chętnie wchodzący na kolejne rynki, podejmujący
nowe wyzwania, niezwykle elastyczny. Węgierski koncern szybko potrafi się dostosować do
warunków rynkowych, a realizowane przez niego strategie odpowiadają na zmieniające się
okoliczności w sektorze gazowo – paliwowym. Na początku tego roku wszedł na rynek
usług car-sharing – zaczął od Budapesztu, ale w przyszłości ma zamiar wejść na cały region
Europy Środkowo-Wschodniej. Z około 300 oferowanych w usłudze Volkswagenów Up!
co trzeci ma być autem elektrycznym.
To nie jedyny nowy kierunek MOL-a: 1 czerwca 2018 spółka ogłosiła, że kupiła Fonte Viva,
węgierskiego producenta wody mineralnej. Koncern poinformował, że przejęcie wpisuje się
w jego strategię MOL 2030, której celem jest otwarcie firmy na nowe możliwości
inwestycyjne w Europie Środkowo-Wschodniej.
Wcześniej, 1 marca, MOL ogłosił plany budowy elektrowni słonecznych w trzech swoich
kluczowych zakładach przemysłowych na Węgrzech: w zakładzie petrochemicznym
w Tiszaújváros, w rafinerii Dunaju w Százhalombatta oraz w zakładzie Füzesgyarmat.
Koncern oświadczył, że w ramach strategii 2030 musi się przygotować na okres po epoce
paliwowej. Projekt stanowi również okazję do zdobycia wiedzy w dziedzinie technologii
słonecznej, by następnie wykorzystać ją „na tym obiecującym rynku”. Budowa paneli
słonecznych ma zostać sfinalizowana do końca 2018 r.

3. REGION I JESZCZE DALEJ
Fuzja PKN Orlenu i Lotosu pozwoli zbudować silny, regionalny koncern. Stworzy to nową
sytuację na rynku paliwowym w Europie Środkowo-Wschodniej.
Oczywiście, nawet po połączeniu, PKN Orlen i Lotosowi daleko będzie do globalnych
gigantów, bo Shell, BP, Total, Gazprom, Lukoil, Rosneft czy Eni są w zasadzie poza naszym
zasięgiem. To koncerny działające na całym świecie, o przychodach sięgających setek
miliardów dolarów, jak na przykład Shell i BP.
Natomiast w stosunku do regionalnych graczy, już teraz PKN Orlen, nawet bez Lotosu, to
liczący się podmiot na rynku energetycznym. W 2017 roku PKN Orlen znalazł się na
globalnej liście Thomson Reuters Top 100 Energy Leaders wśród 100 wiodących firm
energetycznych oraz 25 czołowych przedsiębiorstw z sektora oil & gas (polski koncern
zastawił w tyle np. OMV). Zajął również 43. miejsce wśród największych koncernów
energetycznych na świecie notowanych w rankingu Platts TOP250, awansując w ciągu roku
o 15. pozycji. W zeszłorocznym zestawieniu, przygotowanym przez międzynarodową firmę
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Coface, PKN Orlen utrzymał się na czele rankingu największych firm z Europy ŚrodkowoWschodniej (Grupa Lotos była 13.). Polski koncern wyprzedził czeską Skodę i węgierski
MOL. Zestawienie jest przygotowywane pod względem wielkości obrotów.
Pod względem przychodów, PKN Orlen wyprzedza nie tylko MOL, ale i OMV (biorąc pod
uwagę wyniki w przeliczeniu na złote za ubiegły rok). Po połączeniu z Grupą Lotos,
przewaga jeszcze bardziej się zwiększy. Również pod względem wyników finansowych netto
płocki koncern już teraz wygląda dobrze (biorąc pod uwagę bardzo korzystne wyniki za
2017 rok). Natomiast w kategorii wydobycia węglowodorów nawet połączenie obu spółek
niewiele zmieni – w dalszym ciągu znacznie gorzej wypadniemy nie tylko w stosunku do
MOL-a , ale i OMV. Dopiero ewentualne połączenie z PGNiG mogłoby nieco poprawić naszą
pozycję, pozwalając na wyprzedzenie Węgrów.
Wykres 9. Przychody, w mld zł

Dane na koniec 2017 r. Przeliczone wg kursu na 31.12.2017: EUR/PLN - 4,1409 (OMV), USD/PLN - 3,4813 (MOL)
Źródło: raporty roczne spółek

Wykres 10. Kapitalizacja, w mld zł

Dane na koniec 2017 r. Przeliczone wg kursu na 31.12.2017: EUR/PLN - 4,1409 (OMV), USD/PLN - 3,4813 (MOL)
Źródło: raporty roczne spółek
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Analizując kontekst międzynarodowy należy zwrócić uwagę, że rynek zdominowany jest
przez koncerny działające równocześnie w obszarze gazu i ropy, upstream i downstream.
Tak zorganizowany jest MOL i OMV, Statoil (Equinor), Repsol, Total czy Eni. Natomiast
PKN Orlen działa głównie w segmencie downstream, upstream ma niewielkie, choć trzeba
przyznać, że powoli rosnące znaczenie. Obie spółki nie posiadają części gazowej,
jak większość ich konkurentów europejskich. Stąd zapewne koncepcja Dawida Jackiewicza,
pojawiająca się zresztą również wcześniej, by do duetu PKN Orlen – Lotos dołączyć również
PGNiG. Dopiero połączona trójka może stać się rzeczywiście mocnym europejskim graczem,
będącym w stanie wejść w starcie na przykład z Repsolem. Dystans pod względem
przychodów (biorąc pod uwagę bieżące wyniki) nadal pozostanie znaczący (w przeliczeniu
na złote, różnica między PKN Orlenem, Lotosem i PGNiG a Repsolem sięga około 20 mld zł),
jednak potencjał polskiej trójki wydaje się bardzo duży, pamiętając o ambitnych
inwestycjach czy chłonności naszego i wschodnioeuropejskiego rynku. Grupa PGNiG
zarobiła w ubiegłym roku na czysto 2,9 mld zł (wynik napędzał głównie segment
wydobywczy), a jej przychody wyniosły 35,86 mld zł.
Zachodnie koncerny również nie stoją w miejscu, a ubiegły rok był bardzo dobry dla branży
na całym świecie, z kolei bieżący – przy rosnących cenach ropy – będzie dobry dla
koncernów z rozbudowanym sektorem wydobywczym. Do tego wszystkie koncerny na
całym świecie modyfikują swoje strategie (o czym wcześniej była mowa) dostosowując je
do nowej sytuacji rynkowej, w której determinantem jest nie tyle cena ropy, co globalne
procesy dokonujące się w gospodarce. 6 czerwca 2018 roku swoją strategię zmodyfikował
również Repsol, który w latach 2018-2020 planuje zainwestować 15 mld euro: 53 proc.
w poszukiwania i wydobycie oraz 45 proc. w rafinerie (rafinacja, chemikalia, marketing,
środki smarne, handel, LPG, gaz i energia) oraz w sektor niskich emisji (Repsol przeznaczy
2,5 mld euro na projekty energetyczne związane z tym segmentem).
Niezależnie od dalszych planów związanych z konsolidacją (której naturalnym kolejnym
etapem wydaje się połączenie lub bliska współpraca paliwowych spółek z polskim gazowym
gigantem), fuzja PKN Orlenu i Lotosu to racjonalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę etap, na
jakim znajduje się paliwowy biznes w Europie. Wszystkie koncerny przystosowują się do
nadchodzących czasów, w których pojawiają się nowe możliwości produkcji energii i
ambitne wyzwania stawia technologia. Tempo procesów wydaje się duże, choć trzeba
pamiętać, że na rynku oil & gas mogą one przebiegać nieco wolniej, biorąc pod uwagę
skalę inwestycji i ich efektywne wykorzystanie rozciągnięte w czasie.
Nie mniej jednak zmiany trzeba zacząć już teraz, biorąc pod uwagę nie tylko kontekst rynku
krajowego, czy nawet regionalnego. Perspektywa dla takich spółek jak PKN Orlen i Lotos
musi być co najmniej europejska.
Naiwnością byłoby sądzić, że polskim planom nie przyglądają się wielkie koncerny naftowogazowe, i to nie tylko rosyjskie. Połączony PKN Orlen z Lotosem zagrozi OMV, ale biorąc pod
uwagę ewentualne kolejne scenariusze, związane z ekspansją grupy na kolejne rynki,
nerwowo może się zrobić również w kilku innych stolicach europejskich. Zwłaszcza,
że biorąc pod uwagę plany inwestycyjne PKN Orlen (m.in. rozbudowę petrochemii
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czy zwiększanie sieci stacji paliw), połączony koncern wejdzie w obszary, na które również
inne spółki mają ochotę. Mocna polska firma, z solidnym wsparciem finansowym, a także
politycznym w Warszawie, to kłopot nawet dla dużych graczy.
Dlatego, biorąc pod uwagę fakt, że fuzja musi uzyskać zgodę Komisji Europejskiej, należy
pamiętać o tym, że proces uzyskiwania pozwoleń w Brukseli nie będzie łatwy. Można
spodziewać się wielu niespodzianek i zaskakujących żądań, a także okrojenia fuzji do
minimum, by nie stwarzała ona w przyszłości większego zagrożenia dla mocnych
i wpływowych podmiotów, chętnie, choć dyskretnie, lobbowanych przez polityków.
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IV. MOCNI W KRAJU, EKSPANSYWNI ZA GRANICĄ
PKN Orlen ma być przejmującym Grupę Lotos, chociaż udziały Skarbu Państwa w tym
koncernie są mniejsze niż w gdańskiej spółce. Dlaczego? Ponieważ PKN Orlen jest firmą
większą niż Lotos, o bardziej rozbudowanych aktywach zagranicznych i sporym
doświadczeniu zdobytym na europejskich rynkach. A to właśnie nasz region, Europa i świat
będą w coraz większym stopniu stawały się miejscem rozwijania paliwowego biznesu.

1. GRUPA LOTOS I PKN ORLEN
Grupę Lotos tworzy 17 spółek i grup kapitałowych (w tym w Norwegii i na Litwie), działających
w obszarze poszukiwań i wydobycia oraz produkcji, handlu i usług. Grupa posiada jedną
z najnowocześniejszych w Europie rafinerii, zaopatruje blisko 1/3 krajowego rynku.
W 2017 roku Grupa Lotos przerobiła ponad 9,6 mln ton ropy naftowej. Jest właścicielem lub
współwłaścicielem 33 koncesji morskich i dziesięciu lądowych, wydobywa węglowodory
w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w Polsce i na Litwie.
Wykres 11. Akcjonariusze Grupy Lotos, w proc.

Źródło: spółka

Wykres 12. Wyniki finansowe Grupy Lotos, w mln zł

Źródło: Grupa Lotos
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PKN Orlen to największy podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jeden
z największych w tym segmencie w Europie. Do grupy płockiego koncernu należą spółki
w Niemczech, Czechach i na Litwie, a także w Kanadzie, gdzie zarządzają aktywami
wydobywczymi. W grupie funkcjonuje sześć rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie.
Kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych
w Europie. PKN Orlen przerabia ropę naftową na benzynę, olej napędowy, olej opałowy
oraz paliwo lotnicze. W 2017 roku łączny przerób ropy naftowej w PKN Orlen wyniósł
33,2 mln ton. Koncern jest także głównym producentem petrochemikaliów w Polsce.
Grupa kapitałowa PKN Orlen za 12 miesięcy 2017 r. osiągnęła ponad 7,17 mld zł zysku netto
– to rekordowy poziom, o ponad 1,4 mld zł wyższy niż w 2016 r.
Tabela1. Wyniki finansowe PKN Orlen, według MSSF, mln zł
2016
Przychody ze sprzedaży
EBITDA LIFO
Efekt LIFO
EBITDA
Amortyzacja
EBIT LIFO
EBIT
Wynik netto
Aktywa
Kapitał własny
Dług netto
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Nakłady inwestycyjne

79 553
9 412
85
9 497
-2 110
7 302
7 387
5 740
55 559
29 285
3 363
9 331
-4 673

2017
95 364
10 448
799
11 247
-2 421
8 027
8 826
7 173
60 664
35 211
761
8 050
-4 602

Zmiana
20%
11%
840%
18%
15%
10%
19%
25%
9%
20%
-77%
-14%
-2%

Źródło: PKN Orlen

Wykres 12. Wyniki finansowe PKN Orlen, w mln zł

Źródło: PKN Orlen
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Wykres 13. Przychody ze sprzedaży Grupy PKN Orlen w poszczególnych krajach, udziały
w proc.

Źródło: PKN Orlen

Tabela 2. Wybrane dane produkcyjne spółek Grupy PKN Orlen, dane w tys. ton

2012

2013

2014

zmiana
2016/
2017

2015

2016

2017

30 908

30 147

33 228

10%

86%

94%

8 pp

Grupa PKN Orlen
Przerób ropy naftowej
Wykorzystanie mocy
przerobowych

27 939

28 216

27 276

Rafineria w Płocku
Przerób ropy naftowej
Wykorzystanie mocy
przerobowych

15 191

15 182

14 278

15 674

15 130

15 220

1%

93%

93%

88%

96%

93%

93%

0 pp

Rafinerie w Czechach
Przerób ropy naftowej
Wykorzystanie mocy
przerobowych

3 927

3 607

5 130

6 495

5 422

7 894

46%

82%

80%

89%

84%

62%

91%

29 pp

Rafineria na Litwie
Przerób ropy naftowej
Wykorzystanie mocy
przerobowych

8 533

9 010

7 497

8 486

9 323

9 821

5%

84%

88%

74%

83%

91%

96%

5 pp

Źródło: PKN Orlen

Moce przerobowe rafinerii w Płocku wynoszą 16,3 miliona ton na rok.
Moce przerobowe Unipetrol wynoszą 8,7 miliona ton na rok([Litvinov - 5,4 mt/r i Kralupy 3,3 mt/r).
Moce przerobowe ORLEN Lietuva wynoszą 10,2 miliona ton na rok.
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W Polsce stacje paliw płockiego koncernu działają pod marką Orlen w segmencie Premium
oraz Bliska w segmencie ekonomicznym, w Republice Czeskiej odpowiednio pod marką
Benzina Plus i Benzina, natomiast na Litwie pod markami Orlen i Ventus. Orlen
Deutschland, którego płocka spółka jest właścicielem, zajmuje się detaliczną sprzedażą
paliw w Niemczech (koncern jest na tym rynku obecny od 2003 roku). W Niemczech stacje
PKN Orlenu funkcjonują głównie w segmencie ekonomicznym pod marką STAR,
a uzupełnieniem sieci jest kilkanaście stacji przymarketowych Famila.
Koncern działa na rynkach, na których sprzedaż paliw systematycznie rośnie. Tak jest
zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, w Czechach czy na Litwie. Wszystkie te kraje są
atrakcyjne pod względem sprzedaży detalicznej. Na każdym z nich PKN Orlen w 2017 roku
zwiększył sprzedaż.
Wykres 14. Konsumpcja paliw w Polsce, w tys. ton

Źródło: PKN Orlen

Wykres 15. Konsumpcja paliw w Niemczech, w tys. ton

Źródło: PKN Orlen
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Wykres 16. Konsumpcja paliw w Czechach, w tys. ton

Źródło: PKN Orlen

Wykres 17. Konsumpcja paliw na Litwie, w tys. ton

Źródło: PKN Orlen

Tabela 3. Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych Grupy PKN Orlen w segmencie

detalicznym, w tys. ton

Sprzedaż

2017

2016

Zmiana
(wolumen)

Zmiana w %

Polska

5 407,1

5 052,4

354,7

7,0 %

Niemcy

2 593,6

2 453,6

140,0

5,7 %

Czechy

749,3

617,4

131,9

21,4 %

Litwa

69,4

63,2

6,2

9,9 %

Razem

8 819,5

8 186,6

632,9

7,7 %

Źródło: PKN Orlen, Raport Zintegrowany Grupy Orlen 2017
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Od kwietnia 2009 PKN Orlen jest właścicielem spółki Orlen Lietuva (wcześniej AB Mazeikiu
Nafta) - jednej z największych spółek na Litwie. Wraz z przejęciem kontroli w spółce
PKN Orlen stał się jednocześnie właścicielem morskiego terminalu przeładunkowego
w Butyndze. PKN Orlen Lietuva jest jedyną rafinerią przerobu ropy naftowej w krajach
nadbałtyckich posiadającą pozycję lidera rynków paliwowych Litwy, Łotwy i Estonii.
PKN Orlen prowadzi również działalność wydobywczą, jednak nie ma ona dużych udziałów
w wynikach spółki (w zeszłym roku wynik segmentu EBITDA LIFO wynosił 293 mln,
przy rezultacie EBITDA LIFO dla całego koncernu na poziomie 10,4 mld zł). PKN Orlen
Upstream prowadzi w Polsce prace na terenie ośmiu województw, jest też operatorem
oil & gas w Kanadzie (prowadzi działalność wydobywczą w prowincji Alberta).
Na koniec 2017 roku PKN Orlen miał w kraju 1 776 stacji paliw, Lotos - 493 (w sumie daje to
2 269 placówek). Drugie miejsce należało do BP. Według Polskiej Organizacji Przemysłu
i Handlu Naftowego (POPiHN), w zeszłym roku wszystkich stacji w Polsce było 6 643.
POPiHN w swoim najnowszym raporcie twierdzi, że w ogólnej liczbie stacji ok. 34 proc.
udziałów mają koncerny krajowe, 22 proc. udziałów notują koncerny międzynarodowe,
a prawie 44 proc. rynku należy do pozostałych stacji (to tzw. stacje niezależne i ich sieci,
zarówno o zasięgu lokalnym jak i krajowym; należące do tej grupy hipermarkety mają około
3 proc. rynku).
Zarówno PKN Orlen, jak i Lotos, konkurują z mocnymi markami zagranicznymi, nie ma więc
większego sensu, by walczyły również między sobą. Połączona polska grupa będzie musiała
konkurować z takimi podmiotami, jak Shell czy BP. Rywalizacja nadal będzie mocna, nawet
po połączeniu potencjałów detalicznych PKN Orlenu i Lotosu.
W zeszłym roku PKN Orlen miał w sumie – w kraju i za granicą - 2 783 stacji. Ich liczba
w porównaniu do 2016 roku wzrosła o 57, w tym: w Polsce o 10, w Niemczech o 9
i w Czechach o 38 stacji (udziały zwiększyły się o 2,7 pp. w efekcie włączania do sieci stacji
przejętych od OMV).
PKN Orlen to zdecydowanie największy podmiot w regionie działający w segmencie
detalicznym: austriacki OMV zarządza siecią ponad 2 000 placówek w 10 krajach,
a węgierski MOL ma nieco ponad 1 900 stacji w 11 krajach. PKN Orlen, OMV i MOL
posiadają łącznie sieć blisko 6 800 stacji benzynowych w 12 krajach regionu Europy
Środkowej i Wschodniej.
OMV konkuruje z MOL na rynku detalicznym Węgier, a także na Słowacji. Węgrzy poprzez
sieć Slovnaft Partner posiadają około 90 stacji w Polsce. Najbardziej zacięta walka na rynku
detalicznym toczy się w Czechach, gdzie MOL ma sieć 315 stacji, posiada pozycję drugiego
największego operatora, po należącej do PKN Orlen sieci Benzina. Ferenc Horvath,
wiceprezes wykonawczy ds. segmentu downstream w grupie MOL, zapowiada, że koncern
chce umocnić swoją pozycję w Czechach.
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2. CZESKI PRZYKŁAD
Z punktu widzenia planowanej fuzji interesujący jest rynek czeski, gdzie do PKN Orlen należy
holding Unipetrol a.s. zajmujący się przerobem ropy naftowej, dystrybucją paliw oraz
produkcją petrochemiczną. Kluczowymi spółkami Holdingu są Ceska Rafinerska – największy
przetwórca ropy naftowej w Republice Czeskiej, Paramo – największy czeski producent
i dostawca m.in. paliw samochodowych, olejów napędowych i przemysłowych, Chemopetrol
– główny dostawca półproduktów dla przemysłu chemicznego oraz branży farmaceutycznej
i tworzyw sztucznych, Benzina – największy dystrybutor i sprzedawca paliw w Czechach.
W Czechach Grupa PKN Orlen utrzymuje pozycję lidera pod względem liczby stacji paliw.
PKN Orlen po przejęciu Unipetrolu zachował wchodzące w jego skład marki, rozwinął je,
zainwestował i nadal inwestuje w czeski biznes. Dobrze radzi sobie z konkurencją obecną
praktycznie we wszystkich segmentach działalności koncernu.
PKN Orlen okazał się w Czechach bardzo skutecznym graczem, nie tylko rozwijając biznes,
ale również broniąc go przed wrogim przejęciem. PKN Orlen na rynku czeskim miał do
czynienia z podobną sytuacją, jak węgierski MOL, czyli z próbą wejścia rosyjskiej kompanii
naftowej tylnymi drzwiami, za pośrednictwem swoich zachodnich sojuszników. Miało to
miejsce w kontrolowanej przez siebie firmie Česká rafinérská. 15 marca 2011 roku czeskie
media poinformowały, że włoski udziałowiec spółki, koncern Eni, negocjuje w sprawie
sprzedaży swoich 32,44 proc. udziałów rosyjskiemu Gazpromowi. Česká rafinérská, w której
większość udziałów należy do kontrolowanego przez PKN Orlen Unipetrolu, to mocny gracz:
jest właścicielem dwóch z trzech istniejących rafinerii w Czechach – w Litwinowie
i w Kralupach nad Wełtawą (trzecia najmniejsza – Paramo Pardubice – należy bezpośrednio
do Unipetrolu). Czeski rząd nie miał możliwości zablokowania sprzedaży udziałów
Rosjanom. Prawo pierwokupu akcji od Eni mieli pozostali dwaj udziałowcy: Unipetrol
(kontroluje 51,23 proc. Česká rafinérská) i Shell (16,33 proc.).
Rosjanie interesowali się aktywami Česká rafinérská już wcześniej, kiedy w 2009 roku Shell
negocjował sprzedaż swoich udziałów w spółce z Łukoilem. Ostatecznie to jednak Unipetrol
kupił w listopadzie 2013 r. od Shella 16,33 proc. akcji Česká Rafinérská.
Z udziałami Eni nie poszło tak łatwo, ponieważ transakcję kupna przez Unipetrol - kontrolowany
przez PKN Orlen - chciały zablokować wpływowe czeskie grupy, m.in. stowarzyszenie
zrzeszające niezależnych operatorów i dystrybutorów sektora petrochemicznego,
wykorzystując w tym celu tamtejszy Urząd Antymonopolowy. Ostatecznie jednak w maju
2015 roku Unipetrol sfinalizował przejęcie 32,45 proc. udziałów Česká Rafinérská od ENI.
PKN Orlen udało się również – nie bez trudności, gdyż starł się z mniejszościowym
akcjonariuszem J&T Finance Group – zwiększyć udziały w Unipetrolu. Obecnie PKN Orlen
posiada 94,03 proc. akcji czeskiej spółki, a 23 maja 2018 r. złożył wniosek do Czeskiego
Banku Narodowego o przeprowadzenie wykupu pozostałych akcji, reprezentujących
5,97 proc. kapitału zakładowego. Według informacji polskiej spółki, ostateczne rozliczenie
transakcji powinno nastąpić w IV kwartale 2018 roku.
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W skład Unipetrol a.s. wchodzą – poza rafineriami i siecią stacji paliwowych Benzina - spółka
Spolana, jedyny producent PCW i kaprolaktamu na tym rynku. Bardzo istotna jest część
petrochemiczna firmy zlokalizowana w Litvinowie, gdzie obecnie realizowana jest największa
w historii Czech inwestycja petrochemiczna, w instalację do produkcji polietylenu PE3, której
celem jest umocnienie pozycji Grupy PKN Orlen na chemicznym i petrochemicznym rynku
w Europie Środkowej. Realizacja projektu w Litvinovie o mocy około 270 tys. ton rocznie
umożliwi większe wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji
petrochemicznej i rafineryjnej. Realizacja m.in. tej inwestycji umożliwi wzmocnienie pozycji
Unipetrolu w jednej z najbardziej perspektywicznych branż na świecie.
Świadectwem, że Unipetrol jest dla PKN Orlenu strategicznym obszarem, potwierdza
strategia na lata 2017-2018, jaką czeska spółka płockiego koncernu przyjęła w marcu
zeszłego roku. Wynika z niej, że PKN Orlen uważa swoje czeskie aktywa za bardzo ważne,
dlatego coraz mocniej je integruje i coraz więcej w nie inwestuje.
Kupno Unipetrolu to przykład udanego przejęcia jednej spółki przez drugą, a także
argument za tym, że fuzja z Lotosem zakończy się sukcesem. Mówił o tym wiceprezes
Unipetrolu Tomasz Wiatrak podczas 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach w maju tego roku. - W 2005 r PKN Orlen kupił 63 proc. Unipetrolu za 1,8 mld
zł. W latach 2006-2017 zaraportowany przez Unipetrol zysk EBITDA wyniósł ok. 10 mld zł.
Jest to oczywiście pewne uproszczenie, niemniej jednak wyraźnie widać, że ta inwestycja
zwróciła się PKN Orlen już kilkukrotnie – mówił Tomasz Wiatrak, cytowany przez Money.pl.
Dodał, że tak bliska współpraca daje korzyści obu stronom. To m.in. usprawnienie pozycji
w zakresie zakupów ropy naftowej czy wzajemne wsparcie w sytuacjach kryzysowych.
Tomasz Wiatrak mówił również, że duże grupy zapewniają dużo większą stabilizację rynku. PKN Orlen jest jedną z największych spółek w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.
Daje to gwarancję, że produkcja paliw w Polsce i krajach, w których prowadzi tego typu
działalność, jest stabilna. To z kolei przekłada się na stabilność całego regionu
i w konsekwencji umacnia jego bezpieczeństwo energetyczne - stwierdził Tomasz Wiatrak.
Koncepcja połączenia PKN Orlenu i Lotosu zakłada, że spółka będzie funkcjonowała jako
odrębny podmiot w ramach jednej grupy, podobnie, jak działają Unipetrol w Czechach,
Orlen Lietuva na Litwie czy też Anwil w Polsce.
Przykład Unipetrolu pokazuje jeszcze jeden plus przejęcia czeskiej spółki przez PKN Orlen:
w grudniu 2004 roku, tuż przed kupnem większościowego pakietu w czeskiej firmie, jej akcje
kosztowały na praskiej giełdzie 98 koron, a na początku lipca 2018 roku – 374 korony. Cena
wykupu pozostałych akcji Unipetrolu przez PKN Orlen, na którą wydał zgodę Czeski Bank
Narodowy, jest jeszcze wyższa – wynosi 380 koron. Pokazuje to z jednej strony gwałtowny
wzrost wartości Unipetrolu, a z drugiej – jest dobrą prognozą dla Lotosu i jego giełdowych
udziałowców. Podobną opinię zdają się podzielać analitycy: Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska rekomenduje „kupuj” dla akcji Lotosu i prognozuje ich cenę w najbliższych
dwunastu miesiącach na poziomie 80 zł (19 lipca akcje Lotosu kosztowały 59,28 zł).
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3. KORZYŚCI DLA GOSPODARKI
Wielkość koncernu ma poważny wpływ na stabilność rynku nie tylko w kraju, ale również –
przede wszystkim w przypadku takiej firmy, jak PKN Orlen, zwłaszcza gdy zostanie
połączony z Lotosem – w kilku krajach. Jeżeli chodzi o rynek krajowy, było to widoczne
w przypadku tzw. opłaty emisyjnej. PKN
Orlen i Grupa Lotos zadeklarowały,
że nie przerzucą wyższych kosztów na swoich klientów. W przypadku jednego i drugiego
koncernu, opłata emisyjna traktowana jest jako okazja do rozwoju elektromobilności, które
PKN Orlen i Lotos uważają za nowy, perspektywiczny kierunek biznesowy. Duży, połączony
koncern, ma większe możliwości tworzenia nowych obszarów działalności.
Płocki koncern wytypował 150 stacji paliw, na których będzie można ładować samochody
elektryczne. W pierwszym etapie pilotażu, do końca 2019 roku, zostanie uruchomionych
około 50 szybkich punktów ładowania. PKN Orlen jest producentem energii, posiada
nowoczesny segment petrochemiczny, którego produkty będą niezbędne w motoryzacji
opartej na paliwach alternatywnych (coraz więcej produktów petrochemicznych będzie
wykorzystywanych w produkcji tworzyw stosowanych w pojazdach; udział plastików
w samochodach po 2020 r. ma wynosić 25 proc. w porównaniu do 20 proc. w 2000 r.).
Inwestycje PKN Orlen w segmencie petrochemicznym wpisują się więc w europejskie
i światowe trendy rozwoju aut napędzanych alternatywnymi źródłami energii. Opłata
emisyjna została pomyślana jako wsparcie dla elektromobilności, którą PKN Orlen, a także
Lotos, traktują jako inwestycję w rozwój rynku paliw alternatywnych.
W działalność na rzecz rozwoju elektromobilności angażuje się także Lotos. W planach ma
wyposażenie swoich stacji, zlokalizowanych przy autostradach i drogach szybkiego ruchu,
w punkty ładowania samochodów elektrycznych. Pierwszych 12 punktów szybkiego
ładowania na stacjach przy trasie Warszawa – Trójmiasto planuje uruchomić w ramach
pilotażu, w drugiej połowie 2018 roku.
Elektromobilność to trend dla całej gospodarki, nie tylko krajowej, ale również globalnej.
Praktycznie wszystkie liczące się koncerny europejskiego wpisują do swoich strategii ten
kierunek rozwoju. Połączenie PKN Orlen i Lotosu pozwoli szybciej wejść na ten rynek,
a dużo większa skala działalności – PKN Orlen posiada największą sieć detaliczną w Europie
Środkowo-Wschodniej – ułatwi szybsze osiąganie korzyści biznesowych. Na rynku
elektromobilności i paliw alternatywnych (mocne wejście w ten obszar zapowiada również
PGNiG) liczy się czas, więc zyska ten, kto szybciej zajmie na nim mocną pozycję.
Innym przykładem korzyści ogólnogospodarczych wynikających z połączenia PKN Orlen
i Lotosu jest zmiana w wymianie handlowej produktami petrochemicznymi, jaka może
dokonać się dzięki fuzji. Na razie saldo jest dla Polski zdecydowanie ujemne. Oczywiście,
niekorzystne tendencje nie znikną dzięki połączeniu, ale mogą ulec osłabieniu.
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Wykres 18. Handel zagraniczny tworzywami sztucznymi w formach podstawowych

Źródło: na podstawie GUS, dane za 2016 r.

Wiąże się to z coraz mocniejszym stawianiem PKN Orlen na petrochemię, która potrzebuje
produktów rafineryjnych. Jego liczącym się wytwórcą jest w kraju Grupa Lotos, która
sprzedaje je za granicę. Dzięki rozwojowi sektora petrochemicznego, będą one
wykorzystywane w kraju, co oczywiście pozytywnie wpłynie na bilans handlowy Polski.
Petrochemia jest ważna z jeszcze jednego powodu: jest ona relatywnie odporna na czynniki
makroekonomiczne, przynosi stabilną marżę i przychody, spełnia więc rolę stabilizującą dla
całego rynku i oczywiście dla wszystkich podmiotów działających w ramach grupy
kapitałowej.

4. INWESTYCJE W PETROCHEMIĘ
Aktywa Lotosu przydadzą się PKN Orlen, który stawia na petrochemię, i to zarówno
w swojej czeskiej spółce, jak i w kraju. Temu celowi służy wielki program inwestycyjny,
który PKN Orlen zapowiedział 12 czerwca 2018 roku.
Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 8,3 mld zł do 2023 roku. Zostaną one
zrealizowane w Płocku i we Włocławku. Po ich zakończeniu roczny zysk EBITDA może
wzrosnąć nawet o 1,5 mld zł. Inwestycje pozwolą bardziej zintegrować segment rafineryjny
i petrochemiczny, wzmocnią pozycję koncernu na rynku europejskim, zbilansują handel
produktami petrochemicznymi (w optymistycznym scenariuszu Polska może z importera
stać się ich eksporterem). Nowy program inwestycyjny PKN Orlen obejmie budowę
i zwiększenie mocy produkcyjnych w obszarze pochodnych aromatów, olefin oraz fenolu,
a także budowę nowego centrum badawczo-rozwojowego. Według szacunków PKN Orlen
wartość rynku petrochemikaliów i podstawowych tworzyw sztucznych podwoi się do
2040 roku, a realizacja inwestycji oznacza zwiększenie mocy produkcyjnych w segmencie
petrochemii o około 30 proc.
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Równolegle do zapowiedzianych w czerwcu inwestycji kontynuowane będą dotychczasowe
projekty petrochemiczne, tj. budowa Instalacji Metatezy w Płocku, która będzie wytwarzała
propylen o jakości polimerowej. Obecny nominalny wolumen produkcji wynosi 450 tys. ton.
Inwestycja o wartości ponad 400 mln zł podniesie moce wytwórcze do poziomu 550 tys. ton
rocznie.
Co inwestycje petrochemiczne PKN Orlen oznaczają dla Lotosu? Więcej zamówień na
produkty rafineryjne, efekt skali, nowe inwestycje, więcej miejsc pracy i większe wpływy
podatkowe dla Gdańska.
Zresztą projekty obu spółek są pod wieloma względami zbieżne: strategia Lotosu opiera się
m.in. na Projekcie EFRA, którego głównym celem jest lepsze zagospodarowanie ciężkiej
pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy
lub asfalty. Zbieżność projektów pojawia się również przy rozbudowie potencjału olefin czy
aromatów.
Dzięki połączeniu z PKN Orlen, Grupa Lotos uzyska dodatkowy potencjał, który – być może –
pozwoli dokończyć rozpoczęte inwestycje i ruszyć z nowymi projektami. Gdańska spółka
posiada nowoczesną rafinerię, a realizowany z pewnym poślizgiem Projekt EFRA (którego
efekty ekonomiczno-finansowe, wynikające z eksploatacji wszystkich instalacji, wystąpią
w skonsolidowanych wynikach Grupy nie wcześniej niż w drugim kwartale 2019 roku)
umożliwi przerób różnych gatunków ropy, dostarczanych z różnych kierunków, jest więc
istotny zarówno z perspektywy PKN Orlen, jak i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

5. WYDOBYCIE
Kolejne korzyści, jakie Lotos może odnieść ze zwiększenia swojego potencjału, to – po fuzji położenie jeszcze większego nacisku na segment wydobywczy. Elementem wyróżniającym
gdańską spółkę jest silna pozycja Lotos Petrobaltic. Można założyć, że PKN Orlen postawi na
rozwój segmentu wydobywczego, którego rola będzie rosła wraz z wyższymi notowaniami
ropy. Lotos posiada w tej dziedzinie liczące się kompetencje.
W 2017 roku wydobycie węglowodorów w Grupie Lotos realizowane było ze złóż na Morzu
Bałtyckim (pochodzi stamtąd głównie ropa naftowa z niewielką ilością gazu
towarzyszącego), że złóż norweskich (gaz i kondensat, tj. lekka ropa naftowa, z przewagą
gazu ziemnego), a także ze złóż lądowych na Litwie (ropa naftowa). Średnie dzienne
wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego Lotosu wyniosło 22,9 tys. boe / dzień (baryłek
ekwiwalentu ropy), co oznacza potencjał roczny na poziomie 1,1 mln toe (ton ekwiwalentu
ropy). 74 proc. łącznego wolumenu, tj. 17 tys. boe / dzień, pochodziło ze złóż norweskich.
Na koniec 2017 roku Grupa Lotos dysponowała łącznymi potwierdzonymi rezerwami ropy
naftowej i gazu ziemnego w kategorii 2P (ang. proved and probable) na poziomie 88,2 mln boe,
uwzględniając 8,8 mln ton ropy naftowej oraz 3,3 mld m3 gazu ziemnego. Według prognoz
Lotosu, w latach 2019-2022 wydobycie powinno wzrosnąć do 30 – 50 tys. boe/dzień.
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W przypadku PKN Orlen rezerwy ropy i gazu (2P) w 2017 roku na złożach kanadyjskich
oszacowano na 141,1 mln boe, a polskich - 11,5 boe. Wydobycie w zeszłym roku wyniosło
w Kanadzie 14,4 tys. boe/dzień, a w Polsce - 14,4 boe/dzień.
Dla Lotosu wydobycie to ważna część wyników finansowych: w 2017 roku udział tego
segmentu działalności w przychodach wyniósł 5,6 proc., a w zysku operacyjnym –
22,8 proc. Dla PKN Orlen wydobycie to 0,54 proc. przychodów i niespełna 3 proc. zysku
operacyjnego. Potencjał wydobywczy Lotosu pozwoli zwiększyć siłę finansową całej grupy
(zwłaszcza, że w perspektywie mogą pojawić się kolejne możliwości kupna na Morzu
Północnym, gdzie Lotos ma już przetarte szlaki i zdobyte spore doświadczenie).
Segment wydobywczy obu grup, dzięki temu, że zwiększy się po przejęciu Lotosu przez
PKN Orlen, pozwoli nieco zmniejszyć dystans polskich spółek zarówno do MOL-a jak i OMV,
które czerpią wysokie zyski dzięki posiadanym udziałom w złożach ropy i gazu. Na przykład
udział segmentu upstream w zysku operacyjnym OMV w 2017 roku wyniósł aż 41,4 proc.

6. PRODUKCJA ENERGII
Planowana fuzja zmierza w kierunku, w jakim prawdopodobnie będzie podążała ewolucja
koncernów paliwowych. Większość z nich rozbudowuje lub wręcz tworzy od początku
piony wywarzania energii, opartej również na źródłach odnawialnych. Takie projekty
realizuje już MOL, znajdują się one w strategiach OMV czy Repsolu. Wydaje się,
że koncerny paliwowe będą zmieniały się – jak mówił Piotr Paszko z Dolnośląskiego
Instytutu Studiów Energetycznych podczas obrad Okrągłego Stołu 6 czerwca 2018 r.,
poświęconego planowanej fuzji - w „multienergetyczne organizmy”.
Połączona polska grupa będzie miała pod tym względem większe możliwości działania,
niż gdyby każda z nich funkcjonowała w pojedynkę. Płocki koncern zwiększa swoje
zaangażowanie w segment energetyki w oparciu o kogenerację: pod koniec czerwca
2018 roku przekazał do komercyjnej eksploatacji elektrociepłownię gazowo-parową
w Płocku - największy niskoemisyjny blok energetyczny w Polsce. Część energii elektrycznej
i produkowanego w niej ciepła spółka wykorzysta na własne potrzeby, część zostanie
przekazana do krajowej sieci energetycznej (moc elektryczna bloku wynosi 600 MWe,
a cieplna 520 MWt). Blok w Płocku będzie produkował ok. 4 TWh, co stanowi ok. 4,5 proc.
energii elektrycznej produkowanej w Polsce. Grupa PKN Orlen posiada bloki energetyczne
w Polsce – w Płocku, Włocławku, Jedliczu i Trzebini, a także w Czechach - w Litvinovie,
Spolanie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie - w Możejkach. Wyprodukowana w ramach
grupy energia elektryczna i cieplna wystarczyłaby na zasilenie 8,3 mln gospodarstw
domowych w energię elektryczną i 7,8 mln w energię cieplną.
PKN Orlen wchodzi również na rynek energii odnawialnej: w maju 2018 koncern
poinformował, że do ogłoszonego przez niego przetargu na wykonanie koncepcji
technicznej projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku zgłosiło się ponad
20 firm. Morska energetyka wiatrowa to potencjalny obszar synergii z Grupą Lotos.
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7. BADANIA I ROZWÓJ
Fuzja pozwoli zwiększyć potencjał innowacyjny obu firm, niezbędny na coraz bardziej
konkurencyjnym rynku paliwowym, petrochemicznym czy rafineryjnym. Innowacje są
niezbędne w ekspansji zagranicznej, dotyczą zarówno segmentu wydobywczego, jak
i przetwórstwa ropy, stymulują je m.in. elektromobilność i gazomobilność.
PKN Orlen i Grupa Lotos należą już obecnie do grupy firm pracujących intensywnie nad
innowacyjnymi rozwiązaniami i sukcesywnie wprowadzającymi je w życie. Dotyczy to
na przykład nowoczesnych rozwiązań w elektrociepłowni w Płocku, inwestycji w petrochemię
w Orlenie czy Unipetrolu, prac Lotosu nad wykorzystaniem wodoru jako paliwa do silników
czy stosowaniu najnowocześniejszych technologii w projekcie EFRA (Efektywna Rafinacja).
Chemia i związane z nią technologie zawsze były pełne innowacji i stwarzały wiele możliwości
dla nauki. PKN Orlen i Lotos prowadzą świadomą politykę innowacyjną, włączoną w ich wizję
rozwoju. Wydaje się, że połączony podmiot będzie jeszcze bardziej zmierzał w tym kierunku,
wykorzystując swój większy potencjał, zarówno finansowy, jak i intelektualny.
Lotos w ramach grupy kapitałowej prowadzi badania i rozwija inicjatywy dotyczące
efektywności energetycznej procesów rafineryjnych, produkcji i rozwoju infrastruktury dla
paliw alternatywnych, magazynów energii, w tym możliwości magazynowania
i wykorzystania wodoru w transporcie drogowym. Koncern do realizacji innowacyjnych
projektów pozyskuje też zewnętrznych partnerów: jest współzałożycielem Klastra
Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, uczestniczy
w akceleratorze Space3ac, w ramach którego rozwija wspólne projekty ze startupami,
wspiera Krajową Ligę Innowacji, pracuje nad uruchomieniem funduszu Corporate Venture
Capital. Koncern rozszerzył zakres działalności spółki LOTOS LAB, która jest nie tylko
centrum badań i rozwoju, ale też zajmuje się wdrożeniami i komercjalizacją innowacyjnych
projektów w Grupie Kapitałowej Lotos. Koncern współpracuje z amerykańskimi ekspertami
z prestiżowego Electric Power Research Institute (EPRI) z Doliny Krzemowej – jednej
z najbardziej liczących się na świecie organizacji badawczych w sektorze energii.
Konsekwencją współpracy była decyzja Amerykanów o otwarciu przedstawicielstwa
w Polsce (placówka zlokalizowana jest na terenie siedziby Grupy Lotos w Gdańsku).
W PKN Orlen działalność innowacyjna prowadzona jest na szeroką skalę. Innowacje
znajdują się wśród strategicznych celów spółki, podobnie jak współpraca z polską nauką.
Koncern realizuje wiele projektów innowacyjnych, współpracuje ze start-upami, zapowiada
zintensyfikowanie działalności badawczo-rozwojowej. Temu celowi ma służyć rozwijanie
infrastruktury badawczej poprzez budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku.
EPC ma być zapleczem technicznym umożliwiającym intensyfikację tempa wdrażania
nowych rozwiązań technicznych oraz rozwoju nowych technologii i produktów. Centrum
uzupełni możliwości badawcze, jakimi koncern już dysponuje, między innymi w postaci
ośrodka badawczego Unicre zlokalizowanego w czeskim Litvinovie. EPC ma być
zlokalizowane w bezpośredniej bliskości zakładu produkcyjnego i laboratorium
analitycznego w Płocku oraz ma stworzyć odpowiednią przestrzeń architektoniczną, wraz
z dostępem do infrastruktury i mediów. Taka konfiguracja umożliwi intensyfikację prac B+R,
zgodnie z najlepszymi praktykami światowymi w sektorze rafinerii i petrochemii.
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8. BEZPIECZEŃSTWO PALIWOWE
Bezpieczeństwo dostaw ropy do Polski to jeden z kluczowych celów planowanej fuzji
PKN Orlen i Grupy Lotos. Surowiec cały czas sprowadzamy przede wszystkim z kierunku
wschodniego, jedocześnie jednak zwiększa się dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia. Według
raportu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego za 2017 rok, udział rosyjskiej
ropy REBCO w zaopatrzeniu zmniejszył się z 81 proc. w roku 2016 do 77,2 proc. w roku
2017. „Mimo postępującej dywersyfikacji o przewadze zakupów ropy z kierunku
wschodniego wciąż decydują zawarte kontrakty długoterminowe, atrakcyjna cena,
dostosowanie technologiczne rafinerii oraz wykorzystanie rurociągów dalekosiężnych,
które są optymalnym środkiem transportu ropy naftowej. Do przerobu wykorzystano też
ropę z dostaw krajowych (Petrobaltic, PGNiG). Ropa inna niż REBCO stanowiła w strukturze
zaopatrzenia PKN Orlen 21 proc. przywozu (9 punktów procentowych więcej niż przed
rokiem), a dla Grupy LOTOS nieco ponad 18 proc. dostaw. Dla obu polskich koncernów
łącznie ropa inna niż REBCO stanowiła 20 proc. dostaw, piszą autorzy raportu. Udział
dostaw z Arabii Saudyjskiej wyniósł w zeszłym roku 7 proc., z Iraku – 4,3 proc., z Norwegii –
1,8 proc., a z USA – 1 proc.
Według POPiHN, polskie rafinerie wykorzystują korzystne warunki zakupowe lub testują
nowe gatunki ropy i sprowadzają jej coraz więcej z innych kierunków, tym samym
dywersyfikując swoje źródła zaopatrzenia.
Można założyć, że ta tendencja będzie się pogłębiała, i nowej ropy z kierunków innych niż
wschodni będzie w Polsce coraz więcej. Fuzja obu koncernów wzmocni siłę przetargową
w relacjach z partnerami handlowymi, pozwoli negocjować bardziej korzystne warunki
cenowe i warunki dostaw. Rosyjska ropa pozostanie prawdopodobnie jeszcze przez lata
głównym źródłem zaopatrzenia polskich rafinerii, jednak ich zwiększony potencjał
negocjacyjny pozwoli obniżyć jej cenę, a także sprowadzać z innych kierunków inne gatunki
ropy, być może bardziej korzystne z punktu widzenia ich wykorzystania do produkcji
petrochemicznej.

9. PRACOWNICY, CENTRALA I PODATKI
Należy przypuszczać, że fuzja – podobnie jak zbliżone przedsięwzięcia realizowane przez
PKN Orlen w Czechach i na Litwie – nie doprowadzi ani do redukcji zatrudnienia, ani do
likwidacji Gdańska jako ośrodka Grupy Lotos. Wręcz przeciwnie – konsolidacja powinna
rozwijać kompetencje i doświadczenie zawodowe pracowników koncernu, funkcjonującego
w bardziej złożonej i dynamicznej rzeczywistości rynkowej. Można nawet przypuszczać,
że koncern po fuzji stanie się podmiotem przyciągającym nowych pracowników, również
z naszego regionu Europy.
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Wykres 19. Liczba pracowników

Źródło: spółki; dane na 31.12.2017 r.

Nie można natomiast zakładać, że Lotos po fuzji zmieni swoją siedzibę (tak się nie stało ani
w Czechach, ani na Litwie), albo że osłabi swoją pozycję na Pomorzu.
Wszystko to sprawia, że wpływy podatkowe pozostaną w Gdańsku, skoro de facto centrum
operacyjne, łącznie z jego gremium kierowniczym, nie zmienią swojej siedziby. Wpływy na
rzecz miasta i gminy będą zapewne większe niż dotychczas, z racji spodziewanych
większych obrotów i zwiększonej skali działalności. Dzięki synergiom kosztowym - niższym
kosztom zakupu surowców, poprawie logistyki czy optymalizacji kosztów produkcji - zyski
można zwiększyć o kilkaset milionów złotych rocznie, nawet do 1 mld zł. Według
„Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2017”
Grupy Lotos, podatki zapłacone w zeszłym roku w Pomorskim Urzędzie Skarbowym
wyniosły nieco ponad 2 mln zł, na rzecz Urzędu Miasta Gdańsk wpłynęło z podatków i opłat
743 tys. zł, a do Urzędu Gminy oraz Urzędu Miasta – 80 tys. zł. Według danych zawartych
w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego, z października 2017 roku, należności
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek CIT), trafiające do budżetu
województwa pomorskiego w związku z działalnością Grupy Lotos, wyniosły: w roku 2011
– 25 650 798 zł, w roku 2012 – 248 899 zł, w 2013 r. – 7 289 768 zł, w 2014 – 12 016 720 zł,
w 2015 r. – 6 735 731 zł, w roku 2016 – 8 143 929 zł oraz w trzech kwartałach roku 2017 –
16 845 811 zł. Według informacji ze źródeł samorządowych, w 2017 roku Lotos zapłacił
22 mln zł podatku CIT do budżetu Gdańska. Grupa Lotos to w tym regionie największy
płatnik podatków. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, poinformował
podczas XLVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 25 czerwca 2018 r, że do kasy
województwa paliwowy koncern wpłacił w 2017 roku prawie 40 mln zł.
Nie widać powodów, dla których miałaby zostać ograniczana działalność charytatywna
i sponsorska Lotosu, którą spółka prowadzi na szeroką skalę, budując skutecznie pozytywne
postrzeganie swojej marki. Trudno znaleźć argument za jakimkolwiek zagrożeniem dla
interesów lokalnej społeczności (byłoby to sprzeczne z realizowaną przez PKN Orlen
strategią zrównoważonego rozwoju).
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PKN Orlen prowadzi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na dużą skalę, i to nie
tylko w Polsce, ale również za granicą (około 60 proc. przychodów koncern generuje poza
Polską). Ze względu na wielkość działalności, spółka jest predystynowana do wspierania
przedsięwzięć ogólnopolskich, jednak wspomaganie lokalnych środowisk również traktuje
jako misję. W świetle dostępnych informacji, PKN Orlen nie ma w planach wprowadzania
jakichkolwiek zmian do związanych z CSR działań gdańskiej spółki.

Pracownicy
Według obecnej wiedzy, PKN Orlen po przejęciu Lotosu nie planuje zwolnień. Być może
pewne przesunięcia będą konieczne – na przykład w spółkach działających w podobnych
obszarach. Jednak na obecnym, bardzo wczesnym etapie procesu, trudno cokolwiek
wyrokować. Akcjonariusz większościowy obu grup paliwowych – Skarb Państwa – jest
bardzo wyczulony na społeczne napięcia, więc można z bardzo dużym
prawdopodobieństwem przyjąć, że ewentualne problemy będzie chciał rozwiązać już na
wstępnych etapach rozmów w sprawach fuzji. Na pewno trzeba poczekać na pierwsze
decyzje organów opiniujących fuzję – UOKiK-u czy Komisji Europejskiej – które określą
parametry operacji pod kątem konkurencyjności i wpływu na rynek. Gdy kwestie te zostaną
wyjaśnione, można spodziewać się, że organizacje reprezentujące pracowników Lotosu
i PKN Orlen staną się aktywnymi stronami negocjacji. Takie są oczekiwania związków
zawodowych i trzeba przyjąć, że zostaną one spełnione. Proces połączeniowy jest
prowadzony w duchu dobrej woli, nie nosi żadnych znamion wrogiego przejęcia, odbywać
się będzie pod auspicjami i za przyzwoleniem jednego dominującego akcjonariusza –
Skarbu Państwa – więc trudno sobie wyobrazić ignorowanie oczekiwań strony społecznej.
Oczywiście nie można wykluczyć różnego rodzaju napięć związanych z kwestiami
pracowniczymi, ale w pewnym stopniu mogą one być powodowane konkurencją między
związkami zawodowymi, zabiegającymi o wpływy wśród pracowników.
Z punktu widzenia pracowników, najlepszym rozwiązaniem byłoby poprzestanie na
przejęciu kapitałowym i pozostawienie obu podmiotów w istniejących strukturach,
nie naruszając ich tożsamości. Taki scenariusz stwarza najmniej zagrożeń dla pracowników.
Czy jest to możliwe? Nie wiadomo jeszcze, jak w praktyce potoczy się proces, jednak taki
scenariusz zakładałby, że PKN Orlen pozostałby w Lotosie inwestorem pasywnym,
podobnym raczej do inwestora finansowego niż branżowego.
Wydaje się jednak, że obie spółki będą chciały wykorzystać wszelkie efekty synergii
wynikające z fuzji, gdyż tylko dzięki nim połączony podmiot zbuduje i pomnoży swój
potencjał. Przejęcie kapitałowe to raczej pierwszy etap połączenia, za którym powinien
pójść kolejny, wykorzystujący korzyści wynikające z fuzji. Rola związków zawodowych
będzie widoczna przede wszystkim w tym drugim etapie. Należy założyć, że Skarb Państwa
będzie prowadził dialog ze stroną społeczną i że będzie ona reprezentowana przy stole
decyzyjnym.
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Lokalni dostawcy
Oba koncerny współpracują z licznymi dostawcami i podwykonawcami, w znacznej mierze
lokalnymi. Jak wynika z opinii przedstawicieli przedsiębiorców, dla dostawców ważne jest
przede wszystkim to, by oba koncerny się rozwijały, a połączenie potencjałów i wchodzenie
w nowe obszary działalności bardziej temu sprzyja. Skala zamówień po połączeniu
prawdopodobnie się zwiększy, tak samo jak koncentracja zakupów, co powinno wyjść na
dobre miejscowym przedsiębiorcom współpracującym z Lotosem. Gdańska spółka mogłaby
preferować lokalne podmioty gospodarcze, działające na Pomorzu (przetargi publiczne
o wartości do 5 mln euro są zwolnione z regulacji europejskich, dopuszczają więc
możliwość stosowania preferencji), jednak konieczna byłaby w tej sytuacji większa
otwartość administracji rządowej.

10. ZAGROŻENIA DLA FUZJI
Jeżeli procesy związane z fuzją potoczą się zgodnie z planem, procedurę powinno udać się
zakończyć w ciągu roku. Przejęcie kontroli kapitałowej powinno odbywać się zgodnie
z prawem o ofercie publicznej (Grupa Lotos jest spółką publiczną), poprzez wezwanie do
nabywania określonego pakietu akcji, być może poprzedzone transakcją pakietową ze
Skarbem Państwa.
Według PKN Orlen, odnosząc się do okoliczności prawnych i niezbędnych procedur,
wynikających z planowanej konsolidacji, pierwszym warunkiem do przeprowadzenia procesu
jest zmiana ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 2016 r. Wymagać to
będzie oczywiście zgody parlamentu, więc kluczowe w tej kwestii staną się uzgodnienia
polityczne w ramach koalicji rządzącej. Na obecnym etapie analizy projektu, nie wydaje się,
żeby pod tym względem doszło do opóźnień lub do blokady przedsięwzięcia.
Nie wiadomo natomiast, jakie będzie stanowisko Komisji Europejskiej, której zgoda jest
wymagana zgodnie z zasadami prawa antymonopolowego. KE podejmując decyzję weźmie
pod uwagę wpływ koncentracji na konkurencję na rynku, zarówno w Polsce, jak i w krajach
ościennych, gdzie Lotos i PKN Orlen prowadzą swoją działalność. Udział obu firm w polskim
rynku detalicznym wynosi – według niektórych szacunków - około 45 proc. (szacunki
POPiHN są niższe), czyli nieco więcej niż wymagają tego przepisy antymonopolowe, mogą
być więc one zmuszone do sprzedaży części stacji. Jeszcze większy jest udział PKN Orlen
i Lotosu w rynku hurtowym, w którym przekraczają łącznie 75 proc. Nie wiadomo,
jak regulator podejdzie do tej sytuacji, ponieważ każdy z konkurentów obu polskich spółek
ma możliwość sprowadzania paliw z zagranicy.
Czy zamiast płatności gotówką mogłoby dojść do wymiany akcji? Takiego wariantu nie
można wykluczyć. Pakiet większościowy Skarb Państwa ma co prawda w Lotosie,
w PKN Orlen dysponuje tylko 27,5 proc. akcji, ale te udziały pozwalają mu sprawować pełną
kontrolę nad firmą, dzięki specjalnym zapisom w statucie firmy. Bardziej prawdopodobne
jest jednak kupno akcji przez PKN Orlen, co zapewniłoby Skarbowi Państwa wpływy w
wysokości ponad 5 mld zł.
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V. KOMENTARZE EKSPERTÓW ZAANGAŻOWANYCH
W PRACE KONSULTACYJNE NAD RAPORTEM

Kazimierz Koralewski – Radny Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku
Spółki muszą skupić się na tym, co bezpośrednio będzie się działo w procesach
gospodarczych, samorządowcy natomiast będą pytać o wpływy podatkowe i rozwój spółki.
Dziś ważne jest, by w komunikacji do mieszkańców pokazywać, że jest sprawą otwartą,
jak będzie zarządzany Lotos. Jak rozmawiamy ze zwykłymi ludźmi, musimy używać
docierających argumentów, dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu to ważny
element, a dla samorządu powinny to być racjonalne, konkretne, wymierne argumenty.
Komunikat powinien być wcześniej, łatwiej jest coś zakomunikować, niż potem
odkłamywać błędne tezy. Trzeba wysyłać komunikaty o korzyściach, na przykład,
że optymalizacja kosztów po stronie zakupowej rozwinie spółki, więc podatek powinien być
wyższy, skoro zysk jest wyższy.

Krzysztof Nowicki – Prezes Zarządu LOTOS OIL
Lotos jest przedmiotem transakcji, w związku z powyższym my postrzegamy zmiany
głównie w zakresie kapitałowym czy właścicielskim. W elementach związanych z synergią,
poszukiwanie rozstrzygnięć nastąpi jak będzie przesądzony wariant transakcji i zagadnienia
realizacji strategii Emitentów. Grupa Lotos ma określoną perspektywę zawartą w strategii
rozwoju. Jest ona konsekwentnie realizowana. Na dziś modyfikacja tych strategii nie
następuje – to możemy zakomunikować. Potencjalna synergia będzie uzależniona od
procesu transakcji.
Możemy wskazać fundamentalne założenia: obie spółki realizują zadania w ramach
bezpieczeństwa energetycznego państwa. Drugie zagadnienie: jesteśmy podmiotami, które
są liderami społecznej odpowiedzialności biznesu, jesteśmy notowani na giełdach, jako
podmioty odpowiednio raportujące zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu
i odpowiedzialności lokalnej. Niezależnie od zdarzenia prawnego, podmioty będą funkcjonować
w poszczególnych lokalizacjach i mają one swoją politykę ukształtowaną i nie przypuszczam,
aby doszło do bardzo istotnych zmian. Nic nie zmieni się w wymiarze podatków.

Adam Mazur – Dyrektor ds. Strategii Grupa LOTOS
Patrząc szerzej na rynek i ogólnie transakcje M&A nie można uogólniać wniosków,
ponieważ każda transakcja ma inne cele oraz swoją charakterystykę. Istnieje wiele
powodów dlaczego takie transakcje są przeprowadzane: konsolidacja rynku, zbudowanie
bądź rozszerzenie portfela produktów, przejęcie koniecznych technik i metod produkcji,
pozyskanie innowacyjnych rozwiązań, synergie kosztowe etc. Przemysł rafineryjnopetrochemiczny nie jest wyjątkiem i cele prowadzonych transakcji są zróżnicowane,
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niemniej firmy decydują się na takie transakcje, aby zrealizować cele nie do osiągnięcia
poprzez normalny rozwój biznesu. Powiedziałbym, że takie transakcje są trudnymi
przedsięwzięciami wymagającymi dobrej współpracy z obydwu stron, zwłaszcza,
że w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym skala przedsiębiorstw jest znaczna.
Ucząc się na błędach innych – sukces zapewnia dobre przygotowanie i planowanie samej
transakcji, a z drugiej strony jasna i klarowna komunikacja intencji czy procesu
odpowiednio wcześniej.

Piotr Kearney – Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii PKN ORLEN
Biznes, w którym działamy jest cykliczny oraz poddany szeregom wyzwań wynikających
z megatrendów, na które musimy się przygotować, szczególnie że obie grupy działają na
określonym rynku i regionie, który rozwija się szybciej niż reszta Europy. Ta sytuacja potrwa
jeszcze jakiś czas. Wkrótce dotkną nas wyzwania związane ze zmianami cywilizacyjnymi
w zakresie konsumpcji paliw (głównie elektromobilność). Ideą, która nam przyświeca
w kontekście konsolidacji, jest długoterminowe wzmocnienie podmiotów, ponieważ tylko
silne i duże podmioty są w stanie sprostać wyzwaniom w skali nie tylko lokalnej,
ale i w regionie. W ramach połączonych podmiotów jesteśmy w stanie zoptymalizować
kwestię produktową i wykorzystać możliwość rozwoju petrochemii, która na końcu zapewni
produkty i surowce choćby dla elektrycznych samochodów.
Jako kraj jesteśmy w nietypowej sytuacji, że mamy dwa konkurencyjne podmioty
z udziałem Skarbu Państwa, a w otoczeniu działają firmy które z powodów historycznych
i rynkowych od dawna działają w formule skonsolidowanej. Uporządkowanie sytuacji
właścicielskiej wzmocni długoterminowo pozycję połączonego podmiotu w regionie. Teraz
jest dobra sytuacja, jesteśmy po latach niezwykłej koniunktury makroekonomicznej dla
naszych firm, ale wszyscy pamiętamy gorsze czasy. Trzeba się na przygotować na gorszą
koniunkturę.

Artur Cieślik – Doradca Zarządu PKN ORLEN
Obie spółki są publiczne, obowiązują je więc rygory ustawy o ofercie publicznej w zakresie
obowiązków informacyjnych, stąd wszystkie informacje są oparte na raportach bieżących
Orlenu i Lotosu. Pierwszy punkt to list intencyjny podpisany między Orlenem a Skarbem
Państwa (reprezentowanym przez ministra energii) – to początek procesu. List intencyjny
zakłada dwa kroki, które będą, z uwagi na przepisy ustawy o ofercie publicznej, wymagane:
krok 1 – transakcja nabycia akcji przez Orlen od Skarbu Państwa do 32,9% – na to pozwala
ustawa bez ogłaszania wezwania, czyli bez skupowania akcji od innych akcjonariuszy. Drugi
etap – aby przekroczyć próg 33% w kapitale zakładowym Grupy Lotos, PKN Orlen będzie
musiał ogłosić wezwanie do 66%. W tym wezwaniu Skarb Państwa będzie mógł sprzedać
akcje oraz inni akcjonariusze też będą mogli sprzedać posiadane przez siebie akcje.
Te dwa etapy są w liście intencyjnym wyraźnie wskazane – są to intencje stron. Drugim
istotnym raportem był raport Grupy Lotos, w którym zakomunikowano, że rozpoczął się
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proces badania finansowo-prawnego spółki, które prowadzi PKN Orlen. Następna ważna
rzecz to wniosek koncentracyjny. By transakcja doszła do skutku będzie musiał wyrazić na
to zgodę regulator, w zakresie koncentracji przedsiębiorstw i antymonopolowy - i jest to
albo Komisja Europejska albo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tej chwili
oprócz badania prawnego, które się toczy, PKN Orlen dokonał wyboru doradców którzy
będą wspierać w tym procesie. Proces się toczy. Zakładamy, ze ok. IV kwartału tego roku,
odpowiednie wnioski w zakresie koncentracji zostaną złożone i będziemy czekali na decyzje
odpowiedniego organu. Na koniec procesu przewidywana struktura jest taka, ze PKN Orlen
będzie posiadał 66% w kapitale zakładowym Lotosu, czyli niejako struktura jaka jest
obecnie, że skarb państwa pośrednio - przez kontrolowanie Orlenu - będzie kontrolować
Lotos. Zakładamy, ze potrwa to 6-9 miesięcy, szacujemy że zakończenie (rozumiane jako
przeprowadzenie wezwania, czyli nabycie akcji do 66% Lotosu przez Orlen) nastąpi
w drugiej połowie przyszłego roku.
Na szczegółowe rozmowy przyjdzie czas, po decyzjach organów antymonopolowych. Zgoda
na połączenie może być warunkowa lub bezwarunkowa – myślę, że dopiero po tych
decyzjach, gdzie będą znane ramy koncentracji podmiotów, pewnie oba podmioty znając
decyzje KE będą aktualizować swoje strategie, by móc wykorzystać synergię i nowy
potencjał.

Robert Śleszyński - Dyrektor M&A PKN ORLEN
Na dzisiejszy rynek rafineryjny nie można patrzeć z tylko perspektywy lokalnej. Jest to
rynek regionalny lub globalny, na którym obecni są duzi gracze. Polska jest otoczona
rafineriami – także naszych zagranicznych konkurentów. Nasi konkurenci, którzy zarządzają
aktywami rafineryjnymi w pobliżu granic Polski, traktują nasz rynek właściwie jako swój
rynek macierzysty i działają agresywnie sprzedażowo. Musimy to wszystko brać pod uwagę
w długim terminie. Jednym z elementów skutecznego konkurowania w sensie regionalnym
jest stworzenie silnego, połączonego podmiotu.
Naszym wspólnym celem powinno być stworzenie silnej i realnej przeciwwagi dla
regionalnych graczy, wykorzystując elementy synergii i komplementarności PKN ORLEN
i Grupy Lotos. PKN ORLEN jako organizacja ma wyjątkowo dużo doświadczeń w zakresie
długoterminowej budowy wartości z uwzględnieniem integracji innych podmiotów.
Właściwie jesteśmy przekonani, że silny, połączony podmiot pozwoli na zajęcie pozycji
w regionie, by umożliwić dalszy wspólny rozwój w wielu obszarach działalności, nie tylko
rafineryjnej.
Jesteśmy po latach świetnej koniunktury, która prawdopodobnie jeszcze chwilę potrwa. Jak
analizowaliśmy podobne procesy konsolidacyjne, to w wielu przypadkach widzimy jeden
punkt wspólny: firmy konsolidują się w dobrych czasach, aby przygotować się na gorsze.
Cykliczności nie da się uniknąć o czym doskonale wiemy zarówno w Płocku,
jak i w Gdańsku. Należy też pamiętać, że w dłuższej perspektywie zbudowanie silnego
regionalnego podmiotu to również bezpieczeństwo gospodarcze w Polsce, zważywszy,
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że czeka nas szereg wyzwań cywilizacyjnych związanych choćby z elektromobilnością.
Żeby nadążyć za tymi wyzwaniami potrzebujemy silnego bilansu, który umożliwi realizację
dużych inwestycji. Wspólny organizm ma wspólny potencjał.

dr Piotr Paszko – Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
Generalnie przemysły chemiczne, petrochemiczne to branże o wielkiej skali działania.
Od dłuższego czasu, następuje stała koncentracja działalności w dużych grupach
kapitałowych. Również to, co było na polskim rynku w poprzednich latach, jest elementem
wieloletniego procesu: u nas ta koncentracja miała większą dynamikę, teraz było trochę
wolniej, ale jest to stały proces wynikający z tego, że firmy działają na wielkoskalowym,
bardzo konkurencyjnym rynku. Firmy bardzo walczą o klienta i z tego powodu zwiększają
swoją konkurencyjność i poprawiają zarządzanie aktywami i efektywność.
Obie grupy mają swoje mocne strony, elementem wyróżniającym Grupę Lotos na tle
Orlenu jest np. silna pozycja Lotos Petrobaltic. Ich połączenie pozwoli na osiągniecie
dodatkowych korzyści i na pewne oszczędności wynikające z efektów na przychodach oraz
na redukcji kosztów zarządzania. Ważnym elementem w kontekście procesów
geopolitycznych i zmian długoterminowych, megatrendów technologicznych - czemu obie
firmy muszą stawić czoła – będzie faktyczna zmiana, która będzie następowała na rynku
paliw i energii, następuje już i powoduje zwiększony udział energii odnawialnej. To w tej
chwili nie jest czynnik mocno oddziałowujący, ale to przyszłość – będzie powodowało może
nie gwałtowne redukowanie rynku paliw, ale co najmniej poważne ograniczenie jego
dynamiki. Elementy, jak elektromobilność i gazomobliność, będą powodowały, że obie
firmy będą działać pod presją konkurencyjności. Działając w jednej grupie da się lepiej
zarządzać, lepiej specjalizować aktywa, również w kontekście bezpieczeństwa
energetycznego państwa: łatwiej będzie zarządzać procesami takimi jak dywersyfikacja
dostaw surowca, bo z tym się będziemy mierzyć w coraz to większym stopniu.
Moim zdaniem krótkoterminowo efekt dla konsumenta jest neutralny, a długoterminowo
konsumenci zyskują na poprawie efektywności spółek naftowych. Walka powoduje,
że firmy paliwowe angażują duże nakłady na innowacje, a to powoduje duże pozytywne
skutki dla konsumenta.
Ważna jest spokojna polityka komunikacyjna, rynki nie lubią być zaskakiwane; dobra
identyfikacja i informacja dotycząca synergii powinna uspokajać rynki. Realne, rzeczywiste,
wyważone prognozy powinny pokazać inwestorom sporo dobrych stron transakcji, które
obecni i przyszli akcjonariusze powinni docenić.

dr inż. Andrzej Sikora – Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych
Zawsze można powiedzieć, że można było wcześniej. Wtedy (w latach 2002; 2005; 2007;
2011) pewnie zupełnie inaczej rozłożyłyby się inwestycje jednego i drugiego podmiotu.
Ale w mojej ocenie jest to ostatni dzwonek. Zamknięto wiele rafinerii w Europie Zachodniej.
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Po informacji o podpisaniu listu intencyjnego akcje PKN Orlen i Lotos zyskały około 6 proc.
Rynek zdyskontował szybko tę wiadomość. Ale wiele instytucji będzie musiało pochylić się
nad dalszą monopolizacją rynku hurtowego (ok. 80 proc. rynku krajowego) i rynku
detalicznego (Orlen od lat jest na krawędzi 40 proc. i unikał przekroczenia tego krajowego
wskaźnika aspirując i rosnąc na rynkach ościennych).
Warto zastanowić się nad stroną ekonomiczną transakcji. Monopoliście na rynku jest
zdecydowanie łatwiej, co więcej UE nie zabrania monopolów, a jedynie nadużywania
pozycji dominującej. W mojej ocenie najważniejszym dla nas trendem jest konieczność
robienia większych marż na petrochemii. Dlatego konieczny jest spójny, długoterminowy
program petrochemiczny, nawet z kolejnym aliansem z kimś dużym, światowym.

Cezary Kaźmierczak – Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Sądzę, że skala wyzwań w sektorze energetycznym i paliwowym oraz rozmiar inwestycji
powoduje, że takiej wielkości firma jest potrzebna do konkurencji w regionie. Z naszego
punktu widzenia, firma, która się narodzi – jeśli będzie większa – będzie bardziej
efektywna, a to lepiej dla całego systemu. Dla nas ważne jest, by ekosystem był stabilny –
firmy muszą mieć zlecenia. Dostawcy dla Orlenu i Lotosu są przyzwyczajeni do konkurencji,
istotne jest, żeby spółki się rozwijały – wtedy ekosystem też będzie rósł.
Z mojej perspektywy wyraźnie widać, że na obecnym etapie dużym problemem jest brak
komunikacji, brak informacji – to budzi niepokój. Strona rządowa i Orlen muszą zadbać o to,
aby przekazywać informacje, by strony wiedziały co się będzie działo. Zasady komunikacji są
bardzo ważne, właściciel jest bardzo wyczulony na społeczne niepokoje. W interesie
powodzenia przedsięwzięcia jest dobra komunikacja i uczciwość w rozmowach. Komunikacja,
uczciwość i stawianie sprawy otwarcie są ważne, takie problemy można rozwiązywać.

Michał Kozak – Analityk Trigon DM
Na chwilę, w ciągu kilku dni, rynek zareagował pozytywnie na pomysł fuzji, potem
nastąpiło wyliczanie synergii czy to będzie od pięciuset milionów w górę czy nawet miliard.
Potem inwestorzy zastanowili się, czy te synergie w ogóle będą do zrealizowania.
Na pewno rynek będzie zwracał uwagę na megaprojekty, w tym energetyczne (np. atom,
farmy wiatrowe) i na komunikację, w co wchodzimy. Dotychczasowe nakreślenie przez
Orlen kierunków petrochemicznych nie za wiele nam mówi; rynek nie dostrzega
jednoznacznych kierunków i obawia się, czy po połączeniu strategia nie ulegnie zmianie
z inicjatywy spółek lub Skarbu Państwa.
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Mariusz Pawlak – Główny Ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Niezaprzeczalne jest to, że połączenie obu podmiotów ma sens ekonomiczny, a dodatkowo
znacząco zwiększenia szanse na pozyskanie przez nowy podmiot kolejnych własnych
zasobów ropy naftowej.
Największe obawy odnoszą się do konkurencyjności, a zwłaszcza koncentracji w segmencie
sieci detalicznej, co z pewnością będzie wymagało szczegółowych analiz. Być może
spowoduje to, że mniejsi operatorzy stacji paliw będą mogli przejąć część placówek
połączonego koncernu, a z pewnością będą mieli większe szanse na zdobycie kontraktów
na MOP przy autostradach. Będą rywalizować z jednym gigantem, a nie dwoma dużymi
podmiotami.
To ostatnia szansa na połączenie tych dwóch podmiotów. Oba podmioty mają bardzo
spójną strategię. Natomiast rozczarowaniem byłoby, gdyby nowa strategia składała się
z sumy obecnych bez kreowania dodatkowych synergii oraz identyfikowania megatrendów,
tylko dzięki temu może powstać liczący się gracz regionalny.

Krzysztof Chyliński – Wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy LOTOS
Wiemy niewiele i trudno jest cokolwiek powiedzieć. Jak będzie wyglądał akcjonariat Skarbu
Państwa? Jaki będzie wpływ na polskie bezpieczeństwo energetyczne i publiczne?
Nie znamy struktury i podmiotowości prawnej koncepcyjnego tworu. Grupa Lotos zostanie
na giełdzie – jako spółka matka, czy spółka kapitałowa?
Brakuje informacji i podstawowych założeń projektu. Mamy pewne obawy dotyczące
przyszłej struktury własnościowej, struktury zatrudniania i samej zasadności projektu
w obawie o ryzyka i zagrożenia, jakie może nieść ze sobą dla bezpieczeństwa publicznego
i energetycznego kraju.

Mariusz Konopiński – Przewodniczący Międzyzakładowego Branżowego Związku
Zawodowego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN
Patrząc z perspektywy pracowniczej, najlepszym rozwiązaniem jest kwestia przejęcia
kapitałowego, jeżeli do takiego miałoby dojść. Zostawienie obu tożsamości jako odrębnych
podmiotów to najmniej zagrożeń pracowniczych. Na pewno pojawia się pytanie, czy to,
co dla właścicieli będzie synergią i fuzją, będzie zagrożeniem dla pracowników?
Jako strona związkowa chcielibyśmy oprócz obaw mieć też oczekiwania i być traktowanym
jako strona społeczna. Chcemy uczestniczyć poważnie w tych procesach i kształtować
przyszłość pracowników w tych interesach, zarówno pracowników Orlenu i Lotosu – są to
tacy sami pracownicy. Obawy się pojawiają, ale jesteśmy otwarci na dyskusje.
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VI. PODSUMOWANIE
PODSTAWOWE EFEKTY PRZEJĘCIA GRUPY LOTOS PRZEZ PKN ORLEN
•

Przejęcie Lotosu przez PKN Orlen sprawi, że powstanie regionalny gigant paliwowy.
Rynkowa siła przebicia koncernu będzie dużo większa niż obecnie, zapewniając
mocniejszą pozycję w negocjacjach cenowych z kontrahentami z USA, krajów Bliskiego
Wschodu czy z Rosją.

•

Konsolidacja PKN Orlen z Lotosem umożliwi osiągnięcie korzyści zarówno po stronie
kosztowej (tańsze zakupy surowców, logistyka), jak również przychodowej
(zintegrowanie rafinerii i petrochemii).

•

Połączona firma wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju.

•

Będzie miała jeszcze większy, niż obecnie, międzynarodowy potencjał. Przejęcie Lotosu
przez PKN Orlen wpisuje Polskę w międzynarodowy trend budowy dużej spółki
paliwowej, która efektywnie rywalizuje z zagranicznymi konkurentami.

•

Nowy podmiot łatwiej sprosta wyzwaniom, jakie stoją przed polską branżą naftową.
Aby osiągnąć sukces w Przemyśle 4.0, firmy (szczególnie te tradycyjne) powinny
wzmocnić pozycję konkurencyjną i biznesową, podejmując konkretne działania
w kluczowych obszarach, takich jak strategia czy organizacja i kompetencje.

•

Wewnętrzna konkurencja w Polsce jest bezcelowa w sytuacji, gdy polskie koncerny
muszą zmierzyć się z bardzo mocną konkurencją zagraniczną, zarówno na rynku
krajowym, jak i na rynkach ościennych.

•

Korzyści dla budżetu, dzięki nabyciu przez PKN Orlen akcji Lotos należących dotychczas
do Skarbu Państwa.

RYNEK KRAJOWY I ZAGRANICZNY
W wyniku połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos, powstanie koncern silny finansowo
i ekonomicznie: w 2017 roku przychody ze sprzedaży PKN Orlen wyniosły 95,4 mld zł
(wzrost o 20 proc.), a wynik netto: 7,2 mld zł (wzrost o 25 proc.). Grupa Kapitałowa Lotos
osiągnęła w ubiegłym roku najwyższy w historii spółki skonsolidowany zysk netto
w wysokości 1,7 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 65 proc. Przychody ze sprzedaży na
poziomie skonsolidowanym wyniosły przeszło 24 mld zł.
W roku 2017 najwięcej stacji paliw na rynku polskim posiadał PKN Orlen. Pozycję
wicelidera utrzymała sieć BP, a trzecie miejsce należało do Grupy Lotos. Łącznie
w roku 2017 koncerny krajowe posiadały 34 proc. udział w całym rynku stacji paliw
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w Polsce. Udział stacji koncernów zagranicznych operujących w kraju wyniósł około
22 proc. Konkurencja z jego strony systematycznie rośnie: segment ten sukcesywnie
powiększa liczbę obiektów funkcjonujących pod znanymi w świecie markami.
Połączenie PKN Orlen i Lotosu pozwoli zdobyć mocną pozycję na rynku europejskim,
a także – w dalszej perspektywie – na rynkach globalnych. Światowa konsumpcja diesla
i benzyny ogółem będzie rosnąć w relatywnie wolnym tempie - ok. 0,3 proc. rocznie.
Światowy wzrost konsumpcji jest jednak spolaryzowany – rynki Europy i Ameryki Północnej
pozostają stabilne, podczas gdy cały wzrost odbywa się na rynkach wschodzących.
W dłuższym horyzoncie czynnikiem wspierającym popyt na produkty przerobu ropy
naftowej i tym samym budującym marże rafineryjne będzie branża petrochemiczna –
rosnące zastosowania nowoczesnych tworzyw sztucznych w światowej gospodarce. Europa
Środkowo-Wschodnia jest jednym z najszybciej rosnących rynków pod względem popytu
na produkty petrochemiczne. Wraz ze wzrostem popytu na te produkty rośnie również
presja konkurencyjna, szczególnie w Europie: przede wszystkim z regionów Bliskiego
Wschodu i Ameryki Północnej.
Obszarem ważnym z punktu widzenia PKN Orlen i Lotosu jest energetyka. W Polsce zużycie
energii na jednego mieszkańca kształtuje się znacznie poniżej średniej w Unii Europejskiej.
W perspektywie roku 2020 spodziewane jest tempo wzrostu popytu na energię elektryczną
w wysokości około 1,8 proc. (CAGR wg CERA), a wzrost ten będzie przede wszystkim
skorelowany z rozwojem gospodarczym kraju. Sukcesywna budowa mocy wytwórczych
przez PKN Orlen umożliwia też częściowe bilansowanie systemu energetycznego Polski
(na przykład na początku czerwca 2018 r., kiedy pojawiło się rekordowe zapotrzebowanie
na moc w systemie elektroenergetycznym, sytuację musiał ratować import energii
z Niemiec, Szwecji i Litwy).
Integracji i inwestycji wymaga segment detaliczny. W Polsce otwierane są nowe stacje,
konkurujące nie tylko ofertą paliwową, ale i gastronomiczną. Segment ten będzie obszarem
nasilonej walki konkurencyjnej, wynikającej m.in. z wysokiej marżowości produktów
nie paliwowych, a także ze zmian w prawie, wyłączających stacje paliw z rygorów
ograniczeń handlu w niedzielę. Marże z bezpośredniej sprzedaży paliw pozostawały
w roku 2017 na poziomie niewystarczającym do utrzymania stacji paliw tylko ze sprzedaży
paliw. Dlatego ważnym elementem ich utrzymania był sklep, w którym dokonuje się
sprzedaży towarów pozapaliwowych i gdzie coraz szerzej oferowane były usługi małej
gastronomii.

REKOMENDACJE
•

Stworzenie w Brukseli ośrodka koordynującego działania PKN Orlen i Lotosu,
wspierającego proces fuzji. Należy spodziewać się trudnych negocjacji z Komisją
Europejską, która szczegółowo będzie analizować każdy element planowanego
połączenia.
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•

Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji z interesariuszami, przede
wszystkim w Gdańsku. Wyjaśnienie zainteresowanym stronom wszelkich wątpliwości
związanych z planowanym połączeniem.

•

Pełna transparentność procesu, konieczna ze względu na towarzyszące jej emocje.

•

Szybkie podjęcie decyzji prawnych i politycznych, by w stosunkowo krótkim czasie
można było przygotować planowaną przez zarząd PKN Orlen modyfikację strategii,
uwzględniającą efekty połączenia.

•

Jak najszybsza publikacja strategii energetycznej RP z jasną wizją budowy
(lub rezygnacji z budowy) elektrowni atomowej. Brak strategii wprowadza zamieszanie
związane ze spekulacjami na temat ewentualnego zaangażowania PKN Orlen
w jej budowę. Ma to istotny wpływ na ocenę możliwości inwestycyjnych PKN Orlen
zarówno w ważne projekty spółki, m.in. petrochemiczne, jak i w sfinansowanie samej
transakcji przejęcia Grupy Lotos.

•

Stworzenie zachęt do preferowania lokalnych przedsiębiorców uczestniczących
w przetargach – dostawców Grupy Lotos (przepisy unijne dopuszczają taką możliwość
w przypadku przetargów publicznych o wartości do 5 mln euro).

Fundacja Warsaw Enterprise Institute
office@wei.org.pl, www.wei.org.pl

53

KONSOLIDACJA POLSKICH FIRM PALIWOWYCH

VI. Podsumowanie
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