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Strategia 2030 a OMV Petrom: Transformare pentru un viitor cu
emisii reduse de carbon
► Operatiuni cu emisii Net Zero pana in 2050
► 11 miliarde euro pana in 2030 – cel mai mare plan de investitii private in
sectorul energetic din Romania
► Investitii de 3,7 miliarde euro pentru proiecte cu emisii de carbon reduse si
zero pana in 2030
► Gaze naturale: ~70% din productia de hidrocarburi in 2030
► Dividend: crestere de 5%-10% pe an pana in 2030, foarte competitiv
OMV Petrom, cea mai mare companie energetica din Europa de Sud-Est, isi anunta astazi Strategia 2030,
care reflecta planurile de crestere ale companiei si angajamentul sau fata de tranzitia energetica.
Ambitia strategica a OMV Petrom pentru 2030 este de a fi „Lider in tranzitia energetica a Europei de SudEst, valorificand oportunitatile din pietele noastre emergente”, cu obiectivul de a asigura o crestere
economica sustenabila pe termen lung si generarea de fluxuri de trezorerie ridicate, asigurand, in acelasi timp,
investitiile si randamente atractive pentru actionari.
Christina Verchere, Director General Executiv al OMV Petrom: „Astazi anuntam Strategia noastra 2030,
care va transforma OMV Petrom intr-o companie energetica integrata, cu emisii reduse de carbon, aducand
valoare tuturor partilor noastre interesate. Pentru a realiza acest lucru, vom investi 11 miliarde euro pana in
2030, cel mai mare plan de investitii private in sectorul energetic din Romania, peste 35% fiind destinate
oportunitatilor cu emisii de carbon reduse si zero.
Strategia este construita pe trei directii: Tranzitia catre o afacere cu emisii de carbon reduse si zero, Dezvoltarea
regionala a gazelor naturale, Optimizarea afacerii traditionale. Investitia noastra de lunga durata in inovare si in
oamenii nostri, precum si angajamentul nostru fata de comunitatile in care ne desfasuram activitatea vor
contribui semnificativ la aceasta transformare.
Preconizam ca strategia noastra pentru 2030 va avea patru rezultate definitorii. In primul rand, va genera o
crestere semnificativa a fluxurilor de trezorerie, in timp ce vom dezvolta noi afaceri, cum ar fi biocombustibilii,
energia din surse regenerabile si mobilitatea viitorului si va testa noi tehnologii. In al doilea rand, va sustine
politica noastra de dividende extrem de competitiva pana in 2030, oferind actionarilor nostri o crestere anuala
de 5%-10% a dividendului de baza si o potentiala distributie de dividende speciale. In al treilea rand, va avea
un impact semnificativ asupra tranzitiei catre o afacere cu emisii mai reduse de carbon si va reduce intensitatea
emisiilor noastre de carbon in toate segmentele de activitate. In al patrulea rand, va consolida securitatea
aprovizionarii cu energie a Romaniei si a Europei de Sud-Est, precum si rezilienta energetica a UE.
In esenta, vom continua sa jucam un rol fundamental in furnizarea de energie pentru Romania - energie mai
curata, livrata intr-o maniera sustenabila.”
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Tranzitia catre emisii de carbon reduse si zero
Ambitia OMV Petrom este de a atinge neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon din
operatiuni pana in 2050. Compania va actiona in trei domenii-cheie: decarbonizarea operatiunilor curente,
extinderea afacerilor in domeniul gazelor naturale cu emisii mai reduse de carbon, urmarirea
oportunitatilor de afaceri cu emisii de carbon reduse si zero. Se preconizeaza ca intensitatea emisiilor de
carbon din operatiunile noastre va scadea cu aproximativ 30%, iar intensitatea emisiilor Scope 1-3 va scadea
cu aproximativ 20% pana in 2030. Tintim o reducere a intensitatii emisiilor de metan la mai putin de 0,2% pana
in 2025, in linie cu tintele internationale.
Ponderea gazului natural in mixul de productie de hidrocarburi al companiei va creste pana la aproximativ 70%,
tinand cont de rolul esential al gazelor naturale de combustibil de tranzitie in mixul energetic din Romania.
Cresterea productiei proprii de gaze va sprijini, de asemenea, eforturile de decarbonizare ale tarii, dat fiind ca
gazul poate inlocui carbunele in generarea de energie electrica si poate permite integrarea capacitatilor de
energie din surse regenerabile.
Pentru a oferi clientilor o gama de optiuni de energie cu emisii reduse de carbon pe termen lung, OMV Petrom
va investi in productia de energie din surse regenerabile si de biocombustibili. Compania va pune in functiune
mai mult de 1 GW de capacitate de energie din surse regenerabile in Romania pana in 2030. De asemenea,
compania intentioneaza sa depaseasca 15% biocombustibil din productia totala de combustibil in 2030, cu 150
mii tone pe an etanol celulozic din paie si 450 mii tone pe an de combustibil durabil pentru aviatie si motorina
din surse regenerabile.
Va fi dezvoltata o infrastructura de mobilitate cu emisii reduse de carbon, cu peste 500 de puncte de alimentare
cu combustibili alternativi. Aceasta include cea mai mare retea pentru vehicule electrice din regiunea
operationala a OMV Petrom pana in 2030, precum si mobilitatea GNL si investitiile GNC.
In a doua jumatate a deceniului, compania va intensifica investitiile pentru a profita de oportunitatile in captarea
si stocarea carbonului, precum si in hidrogen, care se anticipeaza a avea o contributie semnificativa la
decarbonizarea tarii.
Ca atare, portofoliul companiei va fi extins pentru a include cinci noi activitati cu emisii de carbon reduse si zero,
care, impreuna, vor reprezenta aproximativ 35% din valoarea cumulata a investitiilor pana in 2030 si aproximativ
15% din EBIT CCA excluzand elementele speciale1 in 2030.
Dezvoltarea regionala a gazelor naturale
Expansiunea regionala a OMV Petrom in activitatea de Explorare si Productie 2 pana in 2030 se concentreaza
pe zona Marii Negre, despre care se estimeaza ca detine resurse semnificative. Dezvoltarea Neptun Deep
este cel mai important proiect strategic al companiei. Sub rezerva deciziei finale de investitie in 2022/2023,
prima productie de gaze e asteptata aproximativ patru ani mai tarziu.
Estimarea actuala a companiei in ceea ce priveste resursele recuperabile este de aproximativ 50 miliarde metri
cubi, iar valoarea investitiilor este de asteptat sa fie mai mica de 2 miliarde euro. Productia la platou este
estimata la aproximativ 70 mii barili echivalent titei pe zi net pentru OMV Petrom.
Proiectele in blocul offshore Han Asparuh din Bulgaria si in blocul II offshore din Georgia sunt, de
asemenea, asteptate sa progreseze, in timp ce va continua explorarea regiunii extinse a Marii Negre.
Per ansamblu, contributia proiectelor regionale de crestere la EBIT CCA excluzand elementele speciale este
estimata la aproximativ o treime in 2030.
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EBIT CCA excluzand elementele speciale se refera la Rezultatul operational CCA excluzand elementele speciale
Incepand cu 1 ianuarie 2022, segmentele de activitate ale OMV Petrom vor fi redenumite dupa cum urmeaza: Upstream devine
Explorare si Productie, Downstream Oil devine Rafinare si Marketing, Downstream Gas devine Gaze si Energie
2
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Optimizarea activitatilor traditionale
Compania va continua sa valorifice modelul sau de afaceri integrat, cu accent pe valoare versus volum si
excelenta operationala in toate segmentele de afaceri. Ponderea totala a investitiilor alocate activelor
traditionale va scadea pana in 2030 la aproximativ 45% de la aproape 100%, dar acestea vor continua sa aiba
o contributie solida la EBIT CCA excluzand elementele speciale al Grupului.
In Explorare si Productie, OMV Petrom isi propune sa maximizeze recuperarea economica a zacamintelor
mature si sa scada costul de productie la aproximativ 7 USD pe baril echivalent titei pana in 2030. Pana in 2025,
productia de hidrocarburi este de asteptat sa scada marginal cu 3%, excluzand vanzarile de active calculat ca
o rata anuala compusa, reflectand eforturile de a limita declinul natural. Ulterior, productia este de asteptat sa
creasca la peste 160 mii barili echivalent titei pe zi in 2030, cu peste 50% mai mare decat in 2025, datorita
volumelor de gaze naturale din Neptun Deep.
In Rafinare si Marketing, rata medie de utilizare a rafinariei este de asteptat sa fie peste 95%. Compania se
indreapta catre o activitate de rafinare sustenabila prin proiecte de biocombustibili avansati si exploreaza
oportunitati cu valoare adaugata, inclusiv o crestere a capacitatii de productie de aromatice.
In activitatea de retail, ambitia noastra pe termen lung este sa ne mentinem pozitia actuala de lider in Romania
prin strategia cu doua marci comerciale. Compania se pregateste pentru mobilitatea viitorului, care se asteapta
sa fie mai inteligenta, activata digital, cu statii de servicii oferind experiente mai personalizate si solutii in timp
util clientilor.
In Gaze si Energie, compania aspira sa devina furnizorul preferat pentru clienti in tranzitia lor energetica,
crescand in acelasi timp dincolo de gazele naturale din productie proprie si extinzandu-si prezenta pe piata,
inclusiv la nivel regional. Acestea se vor traduce in vanzari totale de gaze de aproximativ 70 TWh pana in 2030.
In activitatea de energie electrica, investitiile in energie din surse regenerabile vor duce la o crestere a vanzarilor
de energie verde la mai mult de 20% din vanzarile totale de energie electrica pana la sfarsitul deceniului.
Tintele financiare pentru 2030 includ generarea robusta de numerar, EBIT CCA excluzand elementele speciale
de peste doua ori mai mare in 2030 fata de 2020, precum si o crestere progresiva a ROACE CCA excluzand
elementele speciale la peste 12% in 2030.
Disciplina capitalului la nivel de proiect se bazeaza pe o guvernanta puternica, monitorizarea intermediara a
proiectelor si evaluarile post-investitie. Ratele noastre interne de rentabilitate pentru proiectele traditionale si
regionale de crestere in domeniul gazelor naturale sunt de peste 12%, in timp ce pentru tranzitia energetica ne
propunem sa atingem rata interna de rentabilitate fara efect de levier de peste 9%.
Dividende: Strategia 2030 a OMV Petrom permite un angajament mai ferm privind cresterea dividendului,
respectiv o crestere a dividendului de baza pe actiune cu 5% - 10% pe an in medie pana in 2030. Intr-un
mediu de piata favorabil si la discretia conducerii, ar putea fi distribuite si dividende speciale, cu conditia ca
planurile de investitii sa fie finantate. Dividendele totale sunt estimate sa reprezinte aproximativ 40% din fluxurile
de trezorerie din activitatile de exploatare ale companiei din 2022-2030 in scenariul de baza privind preturile.
Politica de dividende a OMV Petrom este: „Compania se angajeaza sa asigure actionarilor o rentabilitate
competitiva pe perioada ciclului de afaceri, inclusiv prin plata unui dividend crescator, in concordanta cu
performanta financiara si necesarul de investitii, avand in vedere soliditatea financiara pe termen lung a
companiei.”
Pentru mai multe detalii, va rugam sa accesati prezentarea Strategiei 2030 de pe website-ul companiei,
www.omvpetrom.com, sectiunea Despre noi>Compania>Strategie.
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Disclaimer
Informatiile prezentate aici reprezinta directiile strategice ale OMV Petrom si pot fi interpretate drept declaratii anticipative
supuse unor incertitudini, riscuri si modificari ale cadrului de reglementare care pot duce la modificari semnificative ale
rezultatelor / performantelor efective ale OMV Petrom. Sub nicio forma nu pot fi considerate declaratii / garantii ale OMV
Petrom sau ale conducerii acesteia cu privire la rezultatele viitoare ale companiei si nu reprezinta o recomandare / oferta /
invitatie pentru a contracta sau pentru a achizitiona valori mobiliare.
Despre OMV Petrom
OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel
de grup de 53 milioane bep în 2020. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală
electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în
România și țările învecinate prin intermediul a 787 benzinării, la sfârșitul lunii septembrie 2021, sub două branduri, OMV și
Petrom.
OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51% din acțiunile OMV
Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,6% din acțiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deține 7%, iar
21,4% se tranzacționează liber la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori Londra.
OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuții de aproximativ 32 miliarde de euro reprezentând
taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005-2020.
Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 2007-2020,
compania a alocat aproximativ 72 milioane euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția
mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.
Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom și-a anunțat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD, Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările climatice) privind
riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice.

Contact:
OMV Petrom Relaţia cu Investitorii
Tel: +40 372 161930, Fax: +40 372 868518
e-mail: investor.relations.petrom@petrom.com
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