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OMV Petrom:
P
d
descoper
rire de ţiiţei şi gaze în jud
deţul Buzzău
 OMV
V Petrom şi Hunt Oil Com
mpany of Ro
omania (Hunt Oil) au des
scoperit un nou
n zăcămân
nt de ţiţei şi
gaze
e în judeţul Buzău
B

 Aceaasta are poteenţialul să fie cea mai mare descopeerire din ultim
mii 30 de anii, din zona Munteniei
M

OMV Pe
etrom, cel ma
ai mare prod
ducător de ţiţei şi gaze din
d sud-estul Europei, în parteneriat cu
c Hunt Oil
Compan
ny of Romaniia (Hunt Oil), anunţă desscoperirea un
nui nou zăcă
ământ de ţiţe
ei şi gaze, în sudul
judeţulu
ui Buzău.
Zăcămân
ntul a fost de
escoperit în perimetrul VIII
V Urziceni Est,
E prin săpa
area sondei de explorare
e Padina Norrd
1, la o ad
dâncime de peste 2.500 de
d metri. Descoperirea se
s afla la cca. 7 – 12 km distanta
d
de zăcăminte
z
mature, exploatate de
d mai bine de
d 50 de ani..
Estimările obţinute din
d testele de
e producție efectuate
e
la cele
c
două strraturi geolog
gice indică o producție
potențială pe sondă de 1.200 – 2.100 bep/zi.
c
la ac
ceastă descoperire realiza
ată de OMV Petrom şi Hu
unt Oil se
Investiţiiile de explorare care au condus
ridică la 5 milioane de
d euro.
ea mai mare descoperire din ultimii 30
3 de ani în zona
z
Munten
niei. Anul acesta, am avu
ut cel mai
“Este ce
ridicat n
nivel al investtițiilor pentrru explorare postprivatizzare. Este important să continuăm
c
ac
ctivitatea de
e
explorarre, în condițiile în care 90
0% din zăcăm
mintele pe care le operam sunt matu
ure şi au atin
ns vârful de
producțiie cu mulți ani
a în urmă. În
Î prezent, fu
urnizam circ
ca 40% din ne
ecesarul de ţiţei
ţ
şi gaze al României”,
declară G
Gabriel Selisschi, membrru al directorratului OMV Petrom resp
ponsabil de Explorare
E
şi Producţie.
În perioa
ada următoare, cele două
ă companii vor
v continua testele penttru a determina potenţiallul de
producţiie al descope
eririi şi vor re
ealiza campa
anii de achiziiţie de date seismice
s
în regiune pentru a continua
a
pe linia a
acestui succes.
Descope
erirea a fost făcută
f
în cad
drul partenerriatului de ex
xplorare onsh
hore încheiat în 2010 de OMV Petrom
m
şi Hunt O
Oil. Parteneriatul vizează explorarea a două blocu
uri onshore: I Adjud şi VIII Urziceni Esst, operatoru
ul
fiind Hun
nt Oil.

Acest co
omunicat de presă conţin
ne afirmaţii anticipative.
a
A
Afirmaţiile
a
anticipative
p fi identificcate prin
pot
cuvinte cca "anticipea
ază", "intenţio
ionează", "pla
anifică", "cau
ută", "crede",
", "estimează
ă", "aşteaptă"", "potenţială
ă"
şi orice referinţe
r
sim
milare la perio
oade viitoare
e. În timp ce afirmaţiile anticipative
a
s
sunt
bazate pe
p estimări sa
au
analize ffăcute de căttre noi şi pe care
c
le consiiderăm rezon
nabile având
d în vedere circumstanţel
ci
le, măsura în
n
care rezu
ultatele efect
ctive şi evoluţţiile vor ating
ge aşteptările
le şi predicţiiile noastre depinde
de
de un
n număr de
riscuri şii incertitudin
ni care pot de
etermina ca rezultatele efective,
ef
perfo
formanţele şii situaţia fina
anciară să
difere su
ubstanţial de
e aşteptările noastre.
n
Oricce afirmaţie a
anticipativă din acest co
omunicat de presa
p
este
valabilă numai pentrru data la carre este făcuttă. Factori sa
au evenimentte care pot determina
d
ca
a rezultatele
a şi nu este posibil
p
să antticipăm toţi aceşti
a
factori
ri sau evenim
mente. Nu ne
e
efective să fie diferitte pot apărea
m obligaţia de a face pub
blică orice acttualizare a affirmaţiilor an
nticipative ca
a urmare a unei
u
informaţţii
asumăm
noi, evol
oluţii viitoare sau altui eve
eniment, cu excepţia
e
situ
uaţiei în care
e o astfel de actualizare
a
e
este cerută de
e
lege.
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OMV Petrom
Despre O
OMV Pettrom este cel mai mare grup petrolier integrat din Europa
E
de Sud
d-est, cu o prroducţie anua
ală de ţiţei şi
gaze de 66
6 milioane bep.
b
Grupul are o capacita
ate de rafinare
e de 4,2 milio
oane tone anu
ual şi deține o centrala
electrica de înalta efic
cienta de 860 MW şi un pa
arc eolian de 45 MW. Pe piaţa distribuţiei de produsse petroliere,
OMV Pettrom este pre
ezent pe pieţe
ele din Român
nia şi ţările în
nvecinate prin
n intermediul a circa 800 benzinării.
b
OMV, cea
a mai mare companie
c
industrială listattă din Austria, deţine 51,01
1% din acţiun
nile OMV Petrrom, statul
român, p
prin Ministeru
ul Economiei,, deţine 20,64
4%, Fondul Prroprietatea de
eţine 18,99%,, iar 9,36% se
e
tranzacţio
onează liber la Bursa de Valori
V
Bucureşşti.
În ultimii 9 ani, investiţiile pentru modernizarea
m
a şi consolidarea OMV Petrom s-au ridicat la circa 10 miliarde
euro. Anual, impactul direct, indire
ect şi indus al OMV Petrom
m în PIB-ul Ro
omâniei este de circa 5%.
Din 2007, OMV Petrom
m a integrat în
î strategia sa
a de businesss principiile re
esponsabilită
ăţii corporatisste. În această
ă
perioadă
ă, compania a alocat peste
e 40 milioane euro pentru dezvoltarea comunităţilor
c
r din România
a,
concentrrându-se pe protecţia
p
med
diului, educaţie, sănătate şi
ş dezvoltare locală.
l
"Ţara lui Andrei" esste principala
a
platformă de implicarre în comunitate.

Hunt Oil Company
Despre H
Hunt Oil Company, o companie ne
elistată de exp
plorare şi pro
oducţie, derullează cu succ
ces operaţiuni în domeniul
petrolulu
ui de peste 80
0 de ani. În prrezent, este una din cele mai
m mari companii indepen
ndente din lume din
domeniu
ul energetic, cu
c operaţiuni în America de
d Nord, Ame
erica de Sud, Europa, Austtralia şi Orien
ntul Mijlociu.
Compania a forat son
nde în toate co
ontinentele, cu
c excepţia Antarcticii.
A

Contact
OMV Pettrom Relația cu
c investitorii
Tel: 0040
0-372-088 406
6, Fax: 0040-372-868 518
e-mail: in
nvestor.relatio
ons.petrom@
@petrom.com
m
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