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OMV Petrom finalizează achiziția OMV Offshore Bulgaria
GmbH și intră în licența de explorare a perimetrului
offshore Han-Asparuh din Bulgaria
► OMV Petrom își extinde prezența Upstream în regiunea Mării Negre
► OMV Petrom întră în licența de explorare offshore Han-Asparuh din Bulgaria
OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Sud-Estul Europei, a finalizat tranzacția
pentru achiziția participației de 100% în OMV Offshore Bulgaria GmbH de la OMV Exploration &
Production GmbH și intră în licența de explorare a perimetrului Han-Asparuh din Bulgaria. În
urma retragerii Repsol, autoritatea de reglementare din Bulgaria a aprobat alocarea participației
de 30% a Repsol către ceilalți doi parteneri rămași.
Astfel, participația OMV Petrom în perimetru, prin intermediul OMV Offshore Bulgaria GmbH,
este acum de 42,86%, alături de Total (57,14%) în calitate de operator.
Peter Zeilinger, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Upstream: “Această
achiziție este un pas important în strategia noastră de a ne extinde operațiunile Upstream în
regiune. OMV Petrom desfășoară activități în Marea Neagră de peste patru decenii ca operator
și a dobândit o experiență valoroasă în ceea ce privește apele de mare adâncime în calitatea sa
de non-operator în cadrul licenței pentru Neptun Deep din România.”
În 2012, guvernul bulgar a atribuit perimetrul de explorare Han-Asparuh consorțiului format din OMV
(30%), Total (40%) și Repsol (30%).
Han-Asparuh este situat în vestul Mării Negre, în Bulgaria, la sud de perimetrul Neptun Deep din
România și se întinde pe o suprafață de 13.819 km² cu o adâncime maximă a apei de peste 2.000 m.
Activitățile de explorare au început în 2012 și au inclus studii geologice și geofizice precum și forajul a
trei sonde de explorare. O campanie extinsă de achiziție seismică 3D a fost finalizată în mai 2020, pe
o suprafață de 5.614 km². În prezent, datele seismice sunt procesate și, în funcție de rezultate, joint
venture-ul va desfășura activități viitoare de explorare.
OMV Petrom în Marea Neagră
Explorarea platoului continental românesc din Marea Neagră a fost demarată încă din anul 1969. Prima
descoperire de hidrocarburi a avut loc în 1980, iar prima producție pe mare a început în anul 1987. În prezent,
OMV Petrom are operațiuni de explorare, dezvoltare şi producţie în apele de mică adâncime (blocul Istria) şi
operaţiuni de explorare în parteneriat cu ExxonMobil în apele de mare adâncime (Neptun Deep).
Producţia de ţiţei şi gaze din apele de mică adâncime (blocul Istria) este de circa 25.000 bep/zi. În 2019, a
reprezentat circa 17% din producția grupului în România.
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Despre OMV Petrom
OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze
la nivel de grup de 55,4 milioane bep în 2019. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și
operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul,
Grupul este prezent în România și țările învecinate prin intermediul a 802 benzinării, la sfârșitul lunii iunie 2020, sub
două branduri, OMV și Petrom.
OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51,011% din
acțiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, deține 20,639% din
acțiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deține 9,998%, iar 18,352% se tranzacționează liber la Bursa de Valori
București și la Bursa de Valori Londra.
OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuții de 30,4 miliarde de euro reprezentând
taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2019.
Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada
2007-2019, compania a alocat aproximativ 66 milioane euro pentru dezvoltarea comunităților din România,
concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.
Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom și-a anunțat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD, Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările
climatice) privind riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice .
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