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PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie
Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500,
Platts TOP250 czy Thomson Reuters TOP100.
Kapitalizacja PKN ORLEN na GPW na koniec 2018 roku wynosiła 46,3 mld PLN.
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PKN ORLEN FACTSHEET 2018
WYDOBYCIE
Grupa ORLEN prowadzi projekty poszukiwawczo-wydobywcze w Polsce i Kanadzie. Działalność operacyjna realizowana jest przez spółkę
ORLEN Upstream, w której PKN ORLEN posiada 100% udziałów. Sukcesywnie rozszerzana jest baza posiadanych zasobów, zwiększane jest wydobycie
oraz dywersyfikowane portfolio projektowe przy koncentracji na najbardziej efektywnych i perspektywicznych aktywach.
Na koniec 2018 roku zasoby ropy i gazu (2P) wynosiły około 211 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej).
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DOWNSTREAM
Grupa ORLEN zarządza aktywami produkcyjnymi w Polsce, na Litwie oraz w Republice Czeskiej, będąc liderem produkcji paliw w tych
krajach. Jest również wiodącym producentem produktów petrochemicznych, procesy produkcyjne w tym obszarze są realizowane
na wybranych instalacjach PKN ORLEN, Grupy Unipetrol, ANWIL oraz Basell Orlen Polyolefins.
Pełna integracja instalacji rafineryjnych i petrochemicznych w PKN ORLEN i Grupie Unipetrol oraz infrastruktura rurociągowa łącząca PKN
ORLEN z Grupą ANWIL i Basell Orlen Polyolefins stanowią istotny element przewagi konkurencyjnej. Efektywna infrastruktura logistyczna,
składająca się z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów stanowi kluczowy element budujący wartość Grupy ORLEN
na rynku paliw.
Grupa ORLEN jest również wytwórcą ciepła i energii elektrycznej – główne aktywa energetyczne segmentu Downstream to Zakład
Elektrociepłowni PKN ORLEN w Płocku, Elektrociepłownie w Grupie Unipetrol i ORLEN Lietuva oraz elektrociepłownie gazowo-parowe CCGT
we Włocławku i Płocku. Łączna zainstalowana moc Grupy ORLEN wynosi 1,9 GWe.
W ramach Grupy ORLEN prowadzone są także projekty związane z wykorzystaniem energii odnawialnej. Koncern analizuje projekt budowy
morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W ramach posiadanej koncesji maksymalna moc inwestycji może wynieść 1 200 MW.
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DETAL
Grupa ORLEN jest liderem sprzedaży detalicznej paliw w regionie, zarządzającym siecią ponad 2,8 tys. stacji paliw w segmentach premium
i ekonomicznym. W Polsce stacje działają pod marką ORLEN w segmencie premium oraz Bliska w segmencie ekonomicznym, w Czechach przede
wszystkim pod marką Benzina i Benzina Plus (głównie segment premium), natomiast na Litwie pod marką ORLEN (segment premium). W Niemczech
spółka ORLEN Deutschland zarządza stacjami ekonomicznymi pod marką star, a uzupełnieniem sieci jest kilkanaście stacji przy-marketowych Famila.
W 2019 roku na Słowacji została otwarta pierwsza stacja pod marką Benzina należąca do Grupy ORLEN.
Na stacjach paliw rozwijane są innowacyjne rozwiązania oraz nowoczesne formaty gastronomiczne stop.cafe i sklepy O!Shop. PKN ORLEN
wprowadził na rynek paliwa EFECTA 95 i EFECTA Diesel, które dbają o żywotność i wydajność silników, a także redukują emisje tlenków azotów
i cząstek stałych.
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