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Profitul net al OMV Petrom a crescut cu 53% in
primul semestru, la 1,975 miliarde lei
Vanzarile totale au urcat cu 15% in primele sase luni, la 11,32 milarde lei,
anunta OMV Petrom. Investitiile in valoare de 1,713 miliarde lei in primul
semestru au scazut cu 19% fata de 2,102 miliarde lei in primele sase luni din
2018, acestea din urma fiind influentate de investitiile pentru revizia generala
a rafinariei Petrobrazi.
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” aloarea vanzarilor consolidate de 11,32 miliarde lei in perioada ianuarie-iunie 2019 a crescut cu
V
15% comparativ cu ianuarie-iunie 2018, ca urmare a evolutiei pozitive a preturilor si volumelor la
produsele petroliere si electricitate, partial contrabalansate de volumele mai mici ale vanzarilor de
gaze naturale. Vanzarile Downstream Oil au reprezentat 75% din totalul vanzarilor consolidate,
vanzarile Downstream Gas au reprezentat 22%, iar cele din Upstream 2% (vanzarile din
Upstream fiind, in mare parte, vanzari in interiorul grupului, nu catre terti)”, arata raportul
companiei citat de g4media.ro.
Investitiile in valoare de 1,713 miliarde lei in primul semestru au scazut cu 19% fata de 2,102
miliarde lei in primele sase luni din 2018, acestea din urma fiind influentate de investitiile pentru
revizia generala a rafinariei Petrobrazi. Investitiile din Upstream in perioada ianuarie-iunie 2019
au fost de 1,333 miliarde lei, comparativ cu 1,441 miliarde lei in primul semestru din 2018.
Investitiile din Downstream au fost in valoare de 356 milioane lei (ianuarie-iunie 2018: 661
milioane lei), din care 275 milioane lei in Downstream Oil (Semestrul 1 din 2018: 635 milioane
lei). Investitiile din segmentul corporativ si altele au fost 25 milioane lei (comparativ cu zero

investitii in perioada similara a anului trecut).
OMV Petrom are o capitalizare de 22,31 miliarde lei.
OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o productie
anuala de titei si gaze la nivel de grup de 58,3 milioane bep in 2018. Grupul are o capacitate de
rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860
MW. Pe piata distributiei de produse petroliere cu amanuntul, grupul este prezent in Romania si
tarile invecinate prin intermediul a 792 benzinarii, la sfarsitul lui martie 2019, sub doua branduri,
OMV si Petrom.
OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine
51,011% din actiunile OMV Petrom. Statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 20,639% din
actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea detine 9,998%, iar 18,352% se tranzactioneaza liber
la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra.
OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contributii de 27,8 miliarde de
euro reprezentand taxe, impozite si dividende platite in perioada 2005 – 2018.
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