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Din sampania OMV romanii nu gusta nici dopul
„Din sticla de sampanie pe care o desface Rainer Seele, directorul general de la
OMV, blagoslovit cu „Ordinul Prieteniei“ de catre Putin, ca urmare a anuntului
ca marea companie austriaca a reusit sa obtina recordul de profit de 1,43
miliarde euro, romanii nu vor bea nimic”, scrie Marius Ghilezean intr-un
editorial publicat in Romania Libera si pe care-l redam integral.
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„Nu vor gusta nici dopul. in conditiile in care PETROM a contribuit cu aproape jumatate din
zestrea acumulata, gata de impartit la actionari, si a salariilor cele mai mici din companie. La fel
ca-n bancul de la Radio Erevan, poate doar prin reprezentantii sai din AGA si atat.
Foarte surazator, CEO-ul companiei – doar cu sediul in Viena – a declarat ieri, pentru CNBC, ca
grupul austriac este bine pregatit pentru anul 2019 dupa rezultatele-record din 2018.
Nu este pregatit insa pentru Neptun Deep, concesiunea din Marea Neagra unde are un
parteneriat comercial cu ExxonMobil, anuntand totodata, prin subalternii sai, ca amana investitia
care ar putea face din OMV un lider european in upstream, adica in productie de gaz.
PETROM, cea mai mare companie petroliera din Romania, din al carei profit OMV duce acasa
51% pentru batranii actionari, a raportat un profit net de 4,078 miliarde lei in anul 2018, cu 64%
mai mare decat cel din 2017, de 2,489 miliarde lei. OMV a strans numai de la PETROM aproape
jumatate de miliard de euro, fara sa se tina de promisiunea facuta atunci cand i s-a daruit pe
tava, in schimbul aderarii la UE, bijuteria coroanei, cum avea sa o numeasca fostul premier Radu
Vasile.

Conform datelor comunicate anterior de OMV, in 2018, profitul net atribuibil actionarilor s-a dublat
pana la 1,438 miliarde euro, iar profitul pe actiune a urcat de la 1,33 euro la 4,40 euro. Cifra de
afaceri a crescut cu 13%, pana la 22,93 miliarde euro, iar profitul opera-tional a crescut cu 23%,
la 3,646 miliarde euro.
O treime din profitul OMV este realizata de catre Petrom.
„Cu siguranta, avem un motiv foarte bun sa deschidem o sticla de sampanie dupa rezultatele din
2018. Acesta a fost un an-record pentru OMV, pentru ca am redus in mod substantial costurile,
am avut o productie-record si am anuntat ca vom inregistra o noua majorare a productiei in 2019.
in consecinta, exista motive pentru care OMV va inregistra performante foarte bune si in 2019“, a
spus Rainer Seele.
Totodata, CEO-ul austriac a anuntat ca grupul sau e pregatit sa continue investitiile in North
Stream II, gazoduct care va transporta pe sub Marea Nordului gazul rusesc in inima Europei,
gratie Angelei Merkel, pe care nu o doare nici in strumfi de sanctiunile americane ce vor sa vina.
Pentru modul cum a pledat ieri cauza gazului rusesc, Seele demonstreaza cat de adanci sunt
legaturile companiei cu Moscova. Companie care, prin -OMV-Petrom, asa cum am mai spus,
finanteaza o sumedenie de acareturi media care trosnesc la baza statalitatii Romaniei.
E clar ca Moscova, prin ochii lui Seele, nu crede in lacrimi. Doar idiotii -utili sistemului nu vad cum
suntem jupuiti de resurse de catre falanga vieneza a tarului de la Kremlin.
Cand mai vedeti vreo reclama a OMV-Petrom sa stiti ca acei gagauzi care gavaresc contra
guvernului sunt cu simbrii de la Moscova, dar urla ca ei sunt pro-UE. Ori sunt prosti gramada, ori
handicapati.
Orice roman cu bun-simt s-ar prinde prin cine ataca azi Kremlinul.”
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