
   

 
 

 

Petrom işi exercită dreptul de preemţiune pentru achiziţia pachetului deţinut de Shell la 
companiile Shell Gas Romania SA şi Trans Gas Services SRL 

 
► În urma achiziţiei, Petrom devine cel mai mare operator pe piaţa de GPL 

din România 
► Optimizare a activităţilor Petrom pe piaţa de GPL din România  

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud - Est, a luat decizia de 
a-şi exercita dreptul de preemţiune în ceea ce priveşte achiziţionarea a 55,53% din 
acţiunile Shell Gas România SA şi a 60% din acţiunile Trans Gas Services SRL. Petrom va 
achiziţiona Shell Gas România SA şi Trans Gas Services SRL ca urmare a deciziei Shell de 
a renunţa la afacerile cu GPL din România, Bulgaria, Cehia, Germania, Spania şi Elveţia. 
Finalizarea tranzacţiei este condiţionată de semnarea documentelor necesare tranzacţiei 
cu Shell Gas (LPG) Holdings BV şi de avizul Consiliului Concurenţei, estimat a fi obţinut în 
trimestrul trei al acestui an.  
 
 
Tamas Mayer, membru al Directoratului Petrom, responsabil cu activitatea de marketing: 
„Achiziţia ne va permite să ne consolidăm poziţia pe care o deţinem pe piaţa de GPL din 
România. Aceasta tranzacţie creează sinergii cu activităţile noastre pe piaţa de GPL şi ne 
permite să ne creştem cota de piaţă, care, în prezent, este de circa 17% pentru distribuţia 
de butelii şi de 2% pentru autogaz*.”  
Petrom este prezent pe piaţa de GPL din România, în principal, prin propria reţea de 
distribuţie butelii precum şi prin participaţiile de 44,47% în Shell Gas România, cel mai 
mare operator pe piaţa de distribuţie a buteliilor, şi 20% în Trans Gas Services SRL, furnizor 
de propan din import. Din cele circa 600 de staţii pe care Petrom le deţine în România, 
aproximativ 300 comercializează butelii.  
„Consumul anual de GPL în România se ridică la circa 250 mii tone, cu perspective de 
creştere. Prin urmare, ne vom concentra asupra activităţilor pe care le derulăm pe această 
piaţă, în vederea optimizării lor”, a adăugat Tamas Mayer. 
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