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Grupa ORLEN – największy koncern multienergetyczny w Europie 
Środkowo-Wschodniej (1/2)

Rafineria
 Rafinerie zlokalizowane w Polsce, Litwie i Czechach. Łączna max. zdolność przerobu ropy 35,2 mt/r.
 Strategiczna lokalizacja z dostępem do rurociągów surowcowych, produktowych oraz terminali morskich.
 Dywersyfikacja kierunków dostaw ropy naftowej.

Petrochemia
 Aktywa petrochemiczne zintegrowane z rafineryjnymi.
 Nowe instalacje produkcyjne.

Energetyka
 Moc zainstalowana: 6,3 GWt (ciepło) / 3,4 GWe (energia elektryczna).
 60% produkcji energii elektrycznej pochodzi ze źródeł zero i niskoemisyjnych (OZE oraz nowoczesnych 

bloków parowo-gazowych CCGT Włocławek i CCGT Płock).
 Projekt budowy farmy wiatrowej na Bałtyku o maksymalnej mocy 1,2 GWe. 

Detal
 2885 stacji paliw – największa sieć detaliczna w Europie Środkowo-Wschodniej.
 2309 punktów sprzedaży pozapaliwowej Stop Cafe / Star Connect.
 567 punktów alternatywnego tankowania.
 ORLEN – najbardziej rozpoznawalna i najcenniejsza polska marka warta 10 mld PLN.

Wydobycie
 171,4 mln boe rezerw 2P ropy i gazu w Kanadzie i Polsce.
 Średnie wydobycie 17,6 tys. boe/d.
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Grupa ORLEN – największy koncern multienergetyczny w Europie 
Środkowo-Wschodniej (2/2)

35,66%

51,60%Pozostali

Skarb Państwa

Aviva OFE Aviva Santander

7,31%
5,43%

Nationale-Nederlanden OFE

 PKN ORLEN notowany na GPW od 1999r.

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

WIG-Paliwa, WIG-ESG.

 Kapitalizacja: 47,3 mld PLN.
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Dane na dzień 30.06.2022

Rafineria

KLUCZOWE DANE
 Max. zdolność przerobu ropy wynosi 35,2 mt/r, w tym: 16,3 mt/r Płock,

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

 Ograniczenie przerobu rosyjskiej ropy URALs z 50% do 30% (realizacja
wyłącznie kontraktów długoterminowych) przy wzroście przerobu rop
alternatywnych z Arabii Saudyjskiej, Afryki Północnej oraz Norwegii.

 Długoterminowe kontrakty na dostawy ropy zabezpieczają ponad 50%
przerobu Grupy ORLEN. Pozostała część kupowana jest na rynku SPOT.

 Sprzedaż w 2021r. wyniosła 24,4 mt.

 Udział w rynku: 50% Polska, 53% Czechy, 82% Litwa.

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

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

 Dywersyfikacja kierunków dostaw ropy oraz zabezpieczanie dostaw
gazu ziemnego.

 Przygotowanie na zmiany regulacyjne i trendy rynkowe dzięki
realizacji projektów inwestycyjnych.

 Lider na rynku paliw w Europie Środkowo-Wschodniej.

PRZERÓB ROPY I WYKORZYSTANIE MOCY
mt; %

FY 2021
3,6 mld PLN

6M 2022
5,6 mld PLN

30,9 30,1 33,2 33,4 33,9
29,5 29,9

15,4

2015 2021 6M2220182016 20192017 2020

96% 84% 85%95%94%90% 86% 88%



Petrochemia
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sztuczne

PTA

KLUCZOWE DANE
 Sprzedaż w 2021r. wyniosła 4,9 mt.

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

 Uruchomienie w ostatnich latach nowych mocy produkcyjnych
propylenu: instalacja Metatezy (Płock) i PPF Splitter (ORLEN
Lietuva) oraz polietylenu: instalacja PE3 (ORLEN Unipetrol).
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 30.06.2022

FY 2020
2,1 mld PLN

FY 2020
(-) 0,2 mld PLN

FY 2021
4,3 mld PLN

6M 2022
2,1 mld PLN



Energetyka
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KLUCZOWE DANE

 Moc zainstalowana wynosi (3,4 GWe / 6,3 GWt), w tym głównie:
 EC Płock (428 MWe / 2150 MWt) – największy przemysłowy blok

wytwórczy w Polsce.
 CCGT Włocławek (474 MWe / 417 MWt) i CCGT Płock (608 MWe / 519

MWt) – nowoczesne bloki parowo-gazowe.
 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,
co czyni nas największym odbiorcą gazu ziemnego w kraju.

 Inwestycje: modernizacja 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
%

43%

43%

Gaz

OZE

14%

Pozostałe

Dane na dzień 30.06.2022.

FY 2020
3,4 mld PLN*

FY 2020
(-) 0,2 mld PLN

FY 2021
3,7 mld PLN

6M 2022
2,2 mld PLN



Detal
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KLUCZOWE DANE

 2885 stacji paliw, w tym: 1819 Polska, 587 Niemcy, 427 Czechy, 29 Litwa,
23 Słowacja.

 Udział w rynku: 32% Polska, 23% Czechy, 6% Niemcy, 4% Litwa, 1%
Słowacja.

 2309 punktów sprzedaży pozapaliwowej, w tym: 1768 Polska , 326 Czechy,
170 Niemcy, 29 Litwa, 16 Słowacja.

 W 2021r. sprzedaliśmy 55,1 mln hot-dogów (prawie 1,8 na sek.) i 15,6 mln 
litrów kawy (prawie 7 basenów olimpijskich).

 567 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 519 punktów ładowania
samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 46 stacje CNG.

 Ogromna baza lojalnych klientów: prawie 0,5 mln aktywnych klientów
FLOTA oraz 5,2 mln aktywnych klientów VITAY.

 Inwestycje: rozwój sieci stacji paliw, w tym alternatywnego tankowania,
rozwój sprzedaży pozapaliwowej oraz wprowadzanie nowych usług i
produktów.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE
 Nowoczesna i największa sieć sprzedaży paliw w Europie

Środkowo-Wschodniej.

 Rozwój sprzedaży pozapaliwowej poprzez uruchomienie kolejnych
punktów Stop Cafe/Star Connect.

 Dynamiczny rozwój sieci alternatywnego tankowania.

 Atrakcyjne programy lojalnościowe.

 Uruchomienie ponad 1000 automatów paczkowych w ramach
„ORLEN Paczka” oraz wprowadzenie nowego formatu sprzedaży
detalicznej poza stacjami paliw „ORLEN w ruchu”.

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

LICZBA STACJI / PUNKTY SPRZEDAŻY POZAPALIWOWEJ
# na koniec okresu

2 692 2 679 2 726 2 783 2 803 2 836 2 855 2 881 2 885

1 250

1 558
1 691

1 815
2 016

2 145 2 218 2 290 2 309

20202014 2018 20212015 2016 2017 2019 6M22

Punkty sprzedaży pozapaliwowej

Liczba stacji

Dane na dzień 30.06.2022

FY 2020
3,2 mld PLN

FY 2020
(-) 0,2 mld PLN

FY 2021
2,9 mld PLN

6M 2022
1,3 mld PLN



Wydobycie
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KLUCZOWE DANE
 171,4 mln boe rezerw ropy i gazu (2P), w tym:

 Polska – 8,6 mln boe (4% węglowodory ciekłe, 96% gaz)
 Kanada – 162,8 mln boe (59% węglowodory ciekłe, 41% gaz)

 16,7 tys. boe/d średniego wydobycia w 2021r., w tym:

 Polska – 1,1 tys. boe/d (100% gaz)
 Kanada – 15,6 tys. boe/d (47% węglowodory ciekłe)

 17,6 tys. boe/d średniego wydobycia w 6M22, w tym:

 Polska – 1,3 tys. boe/d (100% gaz,)
 Kanada – 16,3 tys. boe/d (50% węglowodory ciekłe)

Dane na dzień 30.06.2022

PRZEWAGI KONKURENCYJNE
 Elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku ropy i

gazu.

 Dostosowywanie nakładów inwestycyjnych do sytuacji
makroekonomicznej.

 Koncentracja na najbardziej rentownych i perspektywicznych
projektach w Polsce i w Kanadzie.

ŚREDNIE WYDOBYCIE
tys. boe/d

8,4

13,6

15,6

18,0 18,2 18,0
16,7

17,6

20162013

3,8

201820152014 2017

7,1

2019 2020 2021 6M22

FY 2020
0,3 mld PLN

FY 2020
(-) 0,2 mld PLN

FY 2021
0,4 mld PLN

6M 2022
0,5 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 i w
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 pozytywna (Fitch), Baa2 perspektywa pozytywna (Moody’s).

 Dług netto / EBITDA: 0,42 (maksymalny poziom określony w Strategii 2030 = 2,5x).

 Dwucyfrowe ROCE od 2025r.

 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 2020 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



Agenda

Slajdy pomocnicze

13



Dywidenda

 Zgodnie ze Strategią ORLEN2030 zadeklarowaliśmy coroczną wypłatę dywidendy na poziomie min. 3,50 PLN/akcję

 Dywidenda wypłacana jest regularnie od 2013r. (9 lat z rzędu)

14

1,50 1,44
1,65

2,00

3,00 3,00

3,50

1,00

3,50 3,50

2017 20192014 20182013 2015 20202016 2021 2022*

PLN/akcję

* ZWZ PKN ORLEN zatwierdziło rekomendowaną przez Zarząd wypłatę dywidendy za 2021r. na poziomie 3,50 PLN na akcję. 



Rafineria (zdolność przerobowa w mt / r; 
wskaźnik kompleksowości Nelsona)

Źródło: Oil & Gas Journal, wyliczenia własne PKN ORLEN, Concawe,Reuters, WMRC, EIA, NEFTE Compass, Transneft.ru


Rurociąg naftowy [zdolność przesyłowa]

Rafineria z Grupy PKN ORLEN

Planowany rurociąg naftowy

Terminal morski (zdolność przeładunkowa)

Lisichansk 

(8.5; 8.2)

Batman 

(1.1; 1.9)

Yaroslavi

Ingolstadt 

(5.2; 7.5)

Litvinov (5.4, 7.0)

Kralupy 

(3.3; 8.1)

Plock  

(16.3; 9.5)

Gdansk

(10.5; 10.0)

Mazeikiai 

(10.2; 10.3) Novopolotsk 

(8.3; 7.7)

Mozyr 

(15.7; 4.6)

Bratislava 

(6.0; 12.3)

Schwechat 

(10.2; 6.2)

Burghausen 

(3.5; 7.3)

Holborn 

(3.8; 6.1)

Bayernoil 

(12.8; 8.0)

Harburg 

(4.7; 9.6)

Leuna 

(11.0; 7.1)

Schwedt 

(10.7; 10.2)

Aspropyrgos 

(6.6; 8.9)

Corinth 

(4.9; 12.5)

Elefsis

(4.9; 1.0)

Thessaloniki 

(3.2; 5.9)

Izmit   

(11.5; 6.2)

Izmir   

(10.0; 6.4)

Kirikkale 

(5.0; 5.4)

Duna

(8.1, 10.6)

Arpechim

(3.6; 7.3)

Petrobrazi 

(3.4; 7.3)

Petrotel 

(2.6; 7.6)
Rafo 

(3.4; 9.8)

Petromidia 

(5.1; 7.5)

Rijeka 

(4.4; 5.7)
Sisak     (3.9; 

4.1)

Novi Sad 

(4.0; 4.6)

Pancevo 

(4.8; 4.9)

Neftochim 

(5.6; 5.8)

Drogobich 

(3.8; 3.0)

Kremenchug 

(17.5; 3.5)

Odessa

(3.8; 3.5)

(ex 12)

Kherson 

(6.7; 3.1)

DRUZHBA

DRUZHBA

DRUZHBA

ADRIA

IKL

ADRIA


(18) Ventspils 

Butinge
(14)



(70)   Primorsk
 Kirishi

Yuzhniy 

(ex 4)

Brody

Tiszaojvaros     



Triest




Rostock


[Ca 55]

�
[C

a
 2

2
]

�
[C

a
 3

0
]

Novorossiysk

(ex 45)



Trzebinia (0,5)Jedlicze 

(0,1)

Naftoport
(30)

[Ca 20][Ca 9]

[Ca 10]

[Ca 9][Ca 3,5]


(30) Ust-Luga

BPS2

Rurociągi surowcowe (ropa naftowa)
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Niniejsza prezentacja została przygotowana przez PKN ORLEN („PKN ORLEN” lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia niniejszej Prezentacji nie może
być powielona, rozpowszechniona ani przekazana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody PKN ORLEN. Powielanie,
rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej Prezentacji w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do których może ona dotrzeć, powinny
zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.

Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej PKN ORLEN ani Grupy PKN ORLEN, jak również nie przedstawia jej pozycji i
perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. PKN ORLEN przygotował Prezentację z należytą starannością, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub
opuszczenia. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez PKN
ORLEN lub jej spółkę zależną opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych komunikatach PKN ORLEN zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi PKN ORLEN.

Niniejsza Prezentacja oraz związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie prognozy nie mogą być odbierane jako
zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników PKN ORLEN lub spółek grupy PKN ORLEN. Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza
przyszłych wyników PKN ORLEN i Grupy PKN ORLEN.

Należy zauważyć, że tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, że
takie zostaną osiągnięte w przyszłości. Prognozy Zarządu są oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach członków Zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników,
które mogą powodować, że faktyczne wyniki osiągnięte przez PKN ORLEN będą w sposób istotny różnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych
czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę.

W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia.
Ani PKN ORLEN, ani jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu
wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto, żadne informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze
strony PKN ORLEN, jej kierownictwa czy dyrektorów, Akcjonariuszy, podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób.

Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna
lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakiejkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty
ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić
podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.

Zastrzeżenia prawne
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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


