
   

 
 

Petrom  înfiinţează o nouă companie petrochimică 
 

• Compania a luat fiinţă în scopul separării activităţilor petrochimice de la 
Arpechim  

• Petrochemicals Argeş va funcţiona independent în a doua parte a anului 2007 
 

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud – Est, intenţionează să 
concentreze activităţile petrochimice din cadrul rafinăriei Arpechim într-o entitate legală 
separată.  
Jeffrey Rinker, membru al Comitetului Executiv al Petrom, responsabil de activitatea de 
rafinare: „Măsura este parte a procesului de modernizare a Petrom şi urmează tendinţele 
internaţionale în domeniu, respectiv de a separa chimia de rafinare. În plus, această 
decizie va permite managementului companiei nou înfiinţate să se concentreze asupra 
posibilităţilor de a eficientiza şi de a dezvolta această activitate.”  
 
Noua companie petrochimică, Petrochemicals Argeş, va include instalaţia de piroliză, 
extracţia de aromatice, polietilena de joasă densitate si polietilena de înaltă densitate şi o 
serie de facilităţi logistice. 
Unitatea de extracţie aromatice are o capacitate de 50.000 de tone pe an, iar instalaţia de 
piroliză II poate produce până la 200.000 de tone de etilenă şi 95.000 de tone de propilenă 
pe an.  
În cursul anului 2006, volumul vânzărilor de produse petrochimice a fost de 393.300 de 
tone, vânzări atât către piaţa internă cât şi pe pieţele internaţionale – Turcia, Bulgaria, 
Ungaria, Polonia şi Europa de Vest.   
 
Salariaţii care operează instalaţiile petrochimice menţionate vor fi transferaţi către noua 
companie, împreună cu unităţile de mai sus.  
Petrochemicals Argeş  va începe să funcţioneze independent în trimestrul IV al acestui an. 
 
Petrochemicals Argeş va fi o companie deţinută de Petrom, care va fi reprezentat de către 
dl. Jeffrey Rinker, iar Dl. Mihai Sorescu va fi Directorul General al noii companii.  
 
 
 
Detalii de contact 
 
Lacramioara Diaconu, Fuziuni & Achizitii, Relatii cu Piata de Capital  
Tel: +40 (21) 406 01 01, Fax: +40 (21) 406 04 36,  
e-mail: investor.relations.petrom@petrom.com  
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