
  

 

 

 
 

Petrom contractează prin intermediul BERD un împrumut corporativ nesecurizat 
în valoare de până la 300 de milioane de euro  

 
 

 Creditul va susţine investiţiile de mediu şi pentru eficienţă energetică ale companiei 

 BERD va asigura 150 de milioane de Euro, iar diferenţa de până la 300 de milioane va fi 

sindicalizată de către BERD 

 
 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud – Est, va semna contractarea 

unui credit corporativ nesecurizat de până la 300 de milioane de euro prin intermediul BERD. 

Creditul va fi utilizat pentru introducerea de standarde crescute în industrie ceea ce priveşte 

mediul, sănătatea şi siguranţa, garantând sustenabilitatea operaţiunilor de petrol şi gaze. Semnarea 

creditului va avea loc la astăzi, la Bucureşti.   

 

Mariana Gheorghe, CEO Petrom: „Împrumutul BERD este esenţial pentru capacitatea  noastră de a 

implementa strategia grupului în ceea ce priveşte îmbunătăţirea standardelor de mediu şi creşterea 

eficienţei energetice şi a competitivităţii noastre”. 

 

Împrumutul va finanţa o serie de proiecte care includ decontaminare, înlocuirea conductelor vechi, 

măsuri de sănătate şi siguranţă, precum  şi măsuri de creştere a eficienţei energetice.   
 
Contribuţia BERD este de 150 de milioane euro din creditul total, restul sumei împrumutului urmând 

să fie sindicalizat de către BERD unui grup de bănci comerciale şi ar putea include un împrumut 

paralel acordat de Banca de Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre. Împrumutul de 150 de milioane de 
la BERD are o maturitate de 7 ani, iar împrumutul sindicalizat, reprezentând diferenţa până la 300 de 

milioane de euro, are o maturitate de 5 ani. Împrumutul poate fi tras în euro, într-un interval de 2 ani. 

 

“Este o investiţie importantă care va avea drept rezultat creşterea performanţei de mediu a 

operaţiunilor companiei Petrom, cu care BERD a stabilit o relaţie de succes de lungă durată”, a 

declarat Kevin Bortz, Directorul BERD pentru resurse naturale.    

 
Acordarea unui credit pe termen lung într-o perioadă în care accesul la finanţare este restrâns 
reconfirmă poziţia consolidată a companiei şi orientarea acesteia pentru o dezvoltare 
sustenabilă.  
 

Noutăţi Investitori Petrom 
 

Bucureşti 
31 martie 2009 



  

 

 

De la momentul privatizării şi până în prezent Petrom a investit circa 4 miliarde de euro, pentru 
modernizarea şi creşterea performanţelor companiei. Circa 480 mn euro au fost utilizaţi pentru 
protecţia mediului. 
 
În ultimii trei ani şi jumătate investiţiile au fost susţinute din majorarea de capital realizată de OMV la 
momentul privatizării şi prin cash-flow-ul generat de activităţile companiei.  
Împrumutul contractat astăzi este parte a unui program de finanţare mai amplu agreat în luna iunie a 
anului trecut. În conformitate cu acest program, în octombrie 2008 Petrom a obţinut o linie de credit 
pe termen mediu, în valoare de 375 milioane euro şi beneficiază de susţinerea acţionarului majoritar, 
OMV, pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de dezvoltare ale companiei. 
 
„Vom continua să investim în România, deşi nu la acelaşi nivel ca în 2008, având în vedere condiţiile 
economice nefavorabile; dar suntem încă cel mai mare investitor din sectorul energetic românesc şi 
prin investiţiile noastre vom contribui la securizarea furnizării de energie în România”, a adăugat 
Mariana Gheorghe. 
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