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Prezentacja Grupy ORLEN

ORLEN. Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie.



Grupa ORLEN – największy koncern multienergetyczny w Europie 

Środkowo-Wschodniej (1/2)

Rafineria
 7 rafinerii zlokalizowanych w Polsce, Litwie i Czechach. Łączna max. zdolność przerobu ropy 45,7 mt/r.

 Strategiczna lokalizacja z dostępem do rurociągów surowcowych, produktowych oraz terminali morskich.

 Dywersyfikacja kierunków dostaw ropy naftowej.

Petrochemia
 Aktywa petrochemiczne w pełni zintegrowane z rafineryjnymi.

 Nowoczesne instalacje produkcyjne.

Energetyka
 Moc zainstalowana: 3,4 GWe (energia elektryczna) / 6,8 GWt (ciepło)

 > 50% produkcji energii elektrycznej pochodzi ze źródeł zero i niskoemisyjnych (OZE oraz CCGT)

 Projekt budowy farmy wiatrowej na Bałtyku o maksymalnej mocy 1,2 GWe. 

Detal
 ORLEN – najbardziej rozpoznawalna i najcenniejsza polska marka warta 10 mld PLN.

 2898 stacji paliw w 5 krajach – największa sieć detaliczna w Europie Środkowo-Wschodniej.

 2323 punktów sprzedaży pozapaliwowej. 

 600 punktów alternatywnego tankowania (552 ładowarki EV, 46 stacji CNG i 2 stacje wodorowe).

Wydobycie
 224 mln boe rezerw 2P ropy i gazu.

 Aktywa lądowe i morskie zlokalizowane w Kanadzie, Polsce, Norwegii i na Litwie.

 Średnie wydobycie węglowodorów 30,2 tys. boe/d.
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Grupa ORLEN – największy koncern multienergetyczny w Europie 

Środkowo-Wschodniej (2/2)

49,9%
44,8%

Nationale-Nederlanden OFE

Skarb Państwa

5,3%

Pozostali

 PKN ORLEN notowany na GPW od 1999r.

 PKN ORLEN jest w indeksach: WIG, WIG20, WIG30, WIG-

Poland, WIG-Paliwa, WIG-ESG.

 Kapitalizacja: 72,7 mld PLN **

STRUKTURA AKCJONARIATU

EBITDA LIFO

Przerób 

ropy

Rekordowy wynik

Detalu

Wolumeny

sprzedaży

Dywidenda
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* Wyniki 3Q22 nie uwzględniają zysku na okazyjnym nabyciu akcji Lotosu w wys. 5,9 mld PLN

** Dane na dzień 28.11.2022

KLUCZOWE DANE

14,2

FY 2021 9M22

EBITDA LIFO (mld PLN) 22,7*

29,9 25,9

85 92

38,9 32,3

13,3 19,7

9,9

12,3 4,9

3,5 3,5

Przerób ropy (mt)

Wykorzystanie mocy (%)

Wolumeny sprzedaży (mt)

Przepływy z działalności 

operacyjnej (mld PLN)

Nakłady inwestycyjne 

(mld PLN)

Dług netto (mld PLN)

Dywidenda (PLN na akcję)

10,8



Dane na dzień 30.09.2022

Rafineria

KLUCZOWE DANE

 Max. zdolność przerobu ropy wynosi 45,7 mt/r, w tym: 16,3 mt/r Płock,

10,5 mt/r Gdańsk, 10,2 mt/r ORLEN Lietuva, 8,7 mt/r ORLEN Unipetrol.

 Udział w rynku: 56% Polska, 57% Czechy, 83% Litwa.

 Zmniejszenie przerobu ropy rosyjskiej z 50% do 30% dzięki realizacji

wyłącznie kontraktów długoterminowych (bez zakupów SPOT).

Wyższy przerób alternatywnych gatunków z Arabii Saudyjskiej, Afryki

Północnej, USA i Norwegii.

 Długoterminowe kontrakty na dostawy ropy zabezpieczają około 50%

przerobu Grupy ORLEN.

 Sprzedaż w 2021r. wyniosła 24,4 mt.

 Inwestycje: budowa instalacji Hydrokrakingu (Litwa), podpisanie umowy na

budowę instalacji Bioetanolu 2 Gen. (ORLEN Południe), budowa instalacji

uwodornienia olejów roślinnych HVO (Płock), budowa instalacji

Visbreakingu (Płock).
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FY 2020

(-) 0,2 mld PLN

FY 2020

(-) 0,2 mld PLN

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

 Lider rynku paliwowego w regionie EŚW prowadzący działalność produkcyjną

i hurtową na kilku rynkach europejskich.

 Strategiczna lokalizacja z dostępem do rurociągów naftowych, produktowych i

terminali morskich.

 Koncentracja na średnich destylatach celem uzyskania wyższej premii

lądowej przy deficycie diesla na polskim rynku.

 Rafineria w Płocku klasyfikowana jest jako super-site (wg Wood Mackenzie)

ze względu na wielkość i głębokość przerobu oraz integrację z petrochemią.

 Rafineria Gdańska jest nowoczesna i zaawansowana technologicznie o

wysokim stopniu kompleksowości (NCI=11,1)

 Dywersyfikacja kierunków dostaw ropy oraz zabezpieczanie dostaw gazu

ziemnego.

 Przygotowanie na zmiany regulacyjne i trendy rynkowe dzięki inwestycjom.

PRZERÓB ROPY I WYKORZYSTANIE MOCY
mt; %

FY 2021

3,6 mld PLN

9M 2022

13,6 mld PLN

30,9 30,1
33,2 33,4 33,9

29,5 29,9
25,9

2015 9M222016 20192017 20212018 2020

96% 84% 85%95%94%90% 86% 92%



Petrochemia
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KLUCZOWE DANE

 Sprzedaż w 2021r. wyniosła 4,9 mt.

 Udział w rynku między 40% – 100% w zależności od produktu.

 Uruchomienie w ostatnich latach nowych instalacji.

Instalacje Metateza (Płock) i PPF Splitter (ORLEN Lietuva) – produkcja

propylenu oraz instalacja PE3 (ORLEN Unipetrol) – produkcja polietylenu.

Oddanie do użytku Centrum Badawczo-Rozwojowego (Płock).

 Inwestycje: rozbudowa zdolności produkcyjnych olefin (Płock), rozbudowa

zdolności produkcyjnych nawozów (Anwil).

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

 Największy koncern petrochemiczny w Europie Środkowo-Wschodniej.

 Aktywa petrochemiczne zintegrowane z rafineryjnymi.

 Szeroki portfel produktów petrochemicznych, w tym: monomery, polimery,

aromaty, PTA oraz nawozy i PCW wytwarzane w Anwilu.

 Dostawy etylenu do produkcji PCW w Anwilu zabezpieczone poprzez

połączenie rurociągiem z rafinerią w Płocku.

 Strategiczny dostawca w regionie dla przemysłu chemicznego.

WOLUMENY SPRZEDAŻY
tys.t

Dane na dzień 30.09.2022

FY 2020

2,1 mld PLN

FY 2020

(-) 0,2 mld PLN
FY 2021

4,3 mld PLN

9M 2022

2,8 mld PLN



Energetyka
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KLUCZOWE DANE

 Moc zainstalowana: 3,4 GWe (energia elektr.) / 6,8 GWt (ciepło), w tym:

 EC Płock (428 MWe / 2150 MWt) – największy przemysłowy blok

wytwórczy w Polsce.

 CCGT Płock (608 MWe / 519 MWt) i CCGT Włocławek (474 MWe / 417

MWt).

 Grupa ENERGA (1387 MWe / 538 MWt).

 Produkcja energii elektrycznej netto w 2021r. wyniosła 11,4 TWh, sprzedaż

netto 26,8 TWh, a dystrybucja (Energa Operator) 23,0 TWh.

 Zużycie gazu w 2021r. wyniosło 2,6 mld m3, w tym: 2,4 mld m3 w Polsce.

PKN ORLEN jest największym odbiorcą gazu ziemnego w kraju.

 Inwestycje: modernizacja obecnych aktywów oraz przyłączenie nowych

odbiorców (Grupa ENERGA), budowa CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz,

projekt budowy farmy wiatrowej na Bałtyku.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

 Nowoczesne, nisko i zeroemisyjne aktywa wytwórcze.

 Szerokie wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji dla zabezpieczenia

stabilnych, wysokich potrzeb cieplnych i elektrycznych zakładów

produkcyjnych.

 Rozległa baza klientów biznesowych i indywidualnych.

 Dynamicznie rozwijający się portfel OZE (w tym offshore) wspomagany

elastycznymi jednostkami gazowymi.

 Potencjał kadrowy i finansowy do realizacji dużych projektów

inwestycyjnych i urzeczywistnienia transformacji energetycznej.

 Zdywersyfikowane źródła przychodów z działalności wytwórczej,

dystrybucyjnej oraz obrotu.

ŹRÓDŁA WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
%

45%

45%

10%

OZE

Gaz

Pozostałe

Dane na dzień 30.09.2022.

FY 2020

3,4 mld PLN

FY 2020

(-) 0,2 mld PLN
FY 2021

3,7 mld PLN

9M 2022

3,8 mld PLN



Detal
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KLUCZOWE DANE

 2898 stacji paliw: 1825 Polska, 587 Niemcy, 430 Czechy, 29 Litwa, 27

Słowacja.

 Udział w rynku: 33% Polska, 23% Czechy, 6% Niemcy, 4% Litwa, 1%

Słowacja.

 Sprzedaż w 2021 roku wyniosła 9,0 mln ton

 2323 punktów sprzedaży pozapaliwowej: 1775 Polska, 323 Czechy, 171

Niemcy, 29 Litwa, 16 Słowacja. W 2021r. sprzedaliśmy 55,1 mln hot-dogów

(około 1,8 na sek.) i 15,6 mln litrów kawy (około 7 basenów olimpijskich).

 600 punktów alternatywnego tankowania: 552 punktów ładowania

samochodów elektrycznych, 46 stacji CNG oraz 2 stacje wodorowe.

 Ogromna baza lojalnych klientów: prawie 0,5 mln aktywnych klientów

FLOTA oraz 5,2 mln aktywnych klientów VITAY.

 Inwestycje: rozwój sieci stacji paliw, rozwój sprzedaży pozapaliwowej oraz

wprowadzanie nowych usług i produktów.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

 ORLEN – najbardziej rozpoznawalna i najcenniejsza polska marka warta

10 mld PLN.

 Nowoczesna i największa sieć sprzedaży paliw w Europie Środkowo-

Wschodniej.

 Rozwój sprzedaży pozapaliwowej poprzez uruchomienie nowych punktów

Stop.Cafe oraz Star Connect.

 Dynamiczny rozwój sieci alternatywnego tankowania.

 Atrakcyjne programy lojalnościowe.

 Rozbudowa "ORLEN Paczka" (usługi odbioru i nadawania paczek)

dostępnej obecnie w 7400 lokalizacjach w Polsce, w tym > 1400

automatów paczkowych.

 Wprowadzenie "ORLEN w ruchu" (nowy format sprzedaży detalicznej

poza stacjami paliw).

LICZBA STACJI / PUNKTY SPRZEDAŻY POZAPALIWOWEJ

# na koniec okresu

2 692 2 679 2 726 2 783 2 803 2 836 2 855 2 881 2 898

1 250

1 558
1 691

1 815
2 016

2 145 2 218 2 290 2 323

20212014 20172015 20202016 2018 2019 9M22

Punkty sprzedaży pozapaliwowej

Liczba stacji

Dane na dzień 30.09.2022

FY 2020

3,2 mld PLN

FY 2020

(-) 0,2 mld PLN
FY 2021

2,9 mld PLN

9M 2022

2,1 mld PLN



Wydobycie
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KLUCZOWE DANE

 223,5 mln boe rezerw ropy i gazu (2P):

 Kanada – 158,5 mln boe (59% ropa + NGL / 41% gaz)

 Polska – 39,8 mln boe (73% ropa / 27% gaz)

 Norwegia – 23,0 mln boe (72% ropa / 28% gaz)

 Litwa – 2,2 mln boe (100% ropa)

 30,2 tys. boe/d średniego wydobycia:

 Kanada – 15,2 tys. boe/d (50% ropa + NGL / 50% gaz)

 Polska – 5,2 tys. boe/d (67% ropa / 33% gaz)

 Norwegia – 9,3 tys boe/d (53% ropa / 47% gaz)

 Litwa – 0,5 tys boe/d (100% ropa)

Dane na dzień 30.09.2022

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

 Działalność na lądzie i na morzu.

 Ostrożne podejście do kontynuacji, koncentrujące się na najbardziej

dochodowych i obiecujących projektach.

 Działalność na stabilnych i regulowanych rynkach (Polska, Norwegia,

Kanada i Litwa).

 Ograniczanie ryzyka poprzez współpracę z wiodącymi operatorami

(Equinor, Aker BP) i partnerami (CalEnergy Resources) na całym świecie.

ŚREDNIE WYDOBYCIE
tys. boe/d

3,8

8,4
7,1

13,6
15,6

18,0 18,2 18,0

30,2

20162014 20152013 2017 2018 2019 2020 9M222021

16,7

FY 2020

0,3 mld PLN

FY 2020

(-) 0,2 mld PLN
FY 2021

0,4 mld PLN

9M 2022

1,3 mld PLN



Podsumowanie

 Rafineria: wysokiej klasy aktywa i silna pozycja na konkurencyjnym rynku.

 Petrochemia: aktywa petrochemiczne zintegrowane z rafineryjnymi / szeroki portfel produktów / nowe

instalacje.

 Energetyka: nowoczesne, nisko i zeroemisyjne aktywa wytwórcze / dynamicznie rozwijający się

portfel OZE (w tym offshore) wspomagany elastycznymi jednostkami gazowymi.

 Detal: nowoczesna i największa sieć sprzedaży paliw oraz produktów pozapaliwowych w Europie

Środkowo-Wschodniej z silną i rozpoznawalną marką ORLEN. Marka ORLEN najcenniejszą polską

marką wartą 10 mld PLN.

 Wydobycie: koncentracja na najbardziej rentownych i perspektywicznych projektach w Polsce,

Norwegii i Kanadzie.

 Zdywersyfikowane źródła finansowania, w tym: obligacje korporacyjne oparte o rating ESG MSCI o

wartości 2 mld PLN (pierwsza emisja w Europie Centralnej), zielone euroobligacje o wartości 500 mln

EUR (pierwsza emisja w Polsce) oraz umowa kredytowa z EBI na 180 mln EUR.

 Średni termin zapadalności zadłużenia w 2025r.

 Rating inwestycyjny: BBB+ perspektywa stabilna (Fitch), A3 perspektywa stabilna (Moody’s).

 Dług netto / EBITDA: 0,09 (maksymalny poziom określony w Strategii 2030 = 2,5x).

 Dywidenda: min. 3,50 PLN na akcję.

 Top Employer Polska 2022.

 The World’s Most Ethical Company 2021.

 Platts 2021 TOP250: 60 miejsce wśród największych firm energetycznych na świecie.

 TOP 5 w rankingu Benchmark Strategii Klimatycznych 2021 dla Spółek najlepiej raportujących

kwestie klimatyczne z WIG20 i mWIG40 opracowanym przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Go

Responsible oraz 2 miejsce wśród Spółek Taksonomicznych w tym samym rankingu.

 The Best Annual Report 2021. 9

Przewagi 

konkurencyjne

Nagrody

Finanse



Strategia ORLEN2030 - rozwój Grupy ORLEN poprzez inwestycje 

w petrochemię oraz energetykę odnawialną i gazową
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Maksymalizacja 

wyników

Strategiczny 

rozwój

Inwestowanie 

w przyszłość

Logika strategiczna

 Wydobycie: Budowa portfela aktywów wydobywczych w gazie i rekonfiguracja

obecnych aktywów.

 Rafineria: Poprawa efektywności i konsolidacja aktywów rafineryjnych oraz

dalszy rozwój biopaliw i biokomponentów.

 Detal paliwowy: Rozbudowa sieci, kanałów i oferty detalicznej.

 Dystrybucja energii i gazu: Optymalizacja inwestycji w infrastrukturę

energetyczną.

 Petrochemia: Rozwój petrochemii w produktach bazowych, zaawansowanych i

polimerach.

 Energia odnawialna: Dynamiczny rozwój aktywów w morskiej i lądowej

energetyce wiatrowej i energetyce opartej na fotowoltaice.

 Energia gazowa: Rozwój aktywów w nowoczesnej energetyce gazowej.

 Detal pozapaliwowy: Budowa zintegrowanej oferty usług pozapaliwowych dla

klientów.

 Nowa mobilność: Budowa pozycji w obszarach nowej mobilności.

 Technologie wodorowe: Zajęcie pozycji w transporcie i energetyce opartej na

wodorze.

 Recykling: Rozwój technologii i budowa mocy w recyklingu oraz biomateriałach.

 B+R+I i cyfryzacja: Inwestycje w B+R, innowacje i rozwiązania cyfrowe.

Główne segmenty i obszary biznesowe

75 mld PLN

10 mld PLN

55 mld PLN

Wydatki 

inwestycyjne



Strategia ORLEN2030 - wizja i kierunki transformacji Grupy ORLEN
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Stabilne źródło budowania 

wartości

Koncern odpowiedzialny 

społecznie

Dostawca zintegrowanych

usług dla klientów

Lider transformacji 

energetycznej

w regionie

Koncentracja na 

maksymalizacji zwrotu 

z inwestycji przy 

zachowaniu silnego bilansu 

Silne inwestycje

w zrównoważony rozwój, 

transformację energetyczną, 

dekarbonizację, recykling 

i inicjatywy społeczne

Zaspokajanie potrzeb 

paliwowych, energetycznych

i zakupowych, w oparciu

o obecne i nowe kanały 

oraz technologie cyfrowe

Największy portfel 

atrakcyjnych aktywów

w energetyce odnawialnej 

i niskoemisyjnej, 

z możliwością przyszłej 

konwersji na wodór

Obecność w ponad

10 krajach Europy wzdłuż 

całego łańcucha wartości

Jeden z wiodących graczy 

w Europie

Wypłata dywidendy 

min. 3,50 PLN/akcję1

Dwucyfrowe ROCE

w drugiej połowie 

dekady

Redukcja emisji CO2

o 20%

>30 mld PLN

na zrównoważony

rozwój

>3 500 stacji paliw

>1 000 stacji szybkiego 

ładowania 

samochodów 

elektrycznych

Silna europejska 

marka

>2,5 GW mocy w OZE>2,5x EBITDA z 2019

1. Zakładając obecną liczbę akcji



Dziękujemy za uwagę

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Relacji Inwestorskich:

telefon: + 48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

www.orlen.pl


