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WICEPREZES PGNIG DLA E24: NA UKRAINIE
JESTEŚMY ZAINTERESOWANI EKSPORTEM,
WYDOBYCIEM I MAGAZYNOWANIEM
- Samo porozumienie z października dotyczy udostępnienia nam materiałów dotyczących
potencjalnych możliwości inwestowania na Ukrainie. Ten zasób wiedzy pozyskanej bardzo intensywnie
studiujemy. W zależności od pozyskanych analiz zarząd PGNiG będzie podejmował strategiczne
decyzje czy będziemy w dany obszar wchodzić, czy nie – odpowiedział na pytanie E24 wiceprezes
PGNiG, Jarosław Wróbel.
"Prawie 10,7 mld zł wyniosła EBITDA GK PGNiG wypracowana od stycznia do końca września 2020
roku. Wynik EBIT przekroczył 8,24 mld zł. Pomimo niskich cen ropy i gazu oraz pogorszenia światowej
sytuacji gospodarczej wskutek pandemii koronawirusa Grupa PGNiG po raz kolejny przedstawiła
bardzo dobre wyniki ﬁnansowe i solidne wyniki operacyjne." – podsumowuje wyniki za pierwsze trzy
kwartały 2020 r. PGNiG.
Podczas konferencji wynikowej wiceprezes grupy odpowiedział na pytanie portalu Energetyka24.com
nt. udziału PGNiG w prywatyzacji ukraińskiego sektora energetycznego. W październiku spółka
uzyskała dostęp do informacji na temat możliwych inwestycji.
"Jeżeli chodzi o kierunek ukraiński, jesteśmy zainteresowani kilkoma obszarami współpracy, przede
wszystkim jest to obszar handlowy, czyli eksport naszego gazu na Ukrainę. Drugi obszar, którym
jesteśmy zainteresowani, to obszar poszukiwań i wydobycia, którego realizację już w tej chwili
rozpoczynamy wspólnie z partnerem amerykańskim. Od kilkunastu miesięcy trwają intensywne prace
w tym zakresie. Trzeci obszar współpracy, którym na pewno jesteśmy zainteresowani to kwestia
obszaru magazynowania" – podsumował obecną działalność u naszych wschodnich sąsiadów Jarosław
Wróbel.
Jeśli chodzi o konkretne informacje, będzie trzeba na nie jeszcze poczekać, dodał Wróbel, mówiąc, że
"analizy trwają". "Samo porozumienie z października dotyczy udostępnienia nam materiałów
dotyczących potencjalnych możliwości inwestowania na Ukrainie. Ten zasób wiedzy pozyskanej
bardzo intensywnie studiujemy. W zależności od pozyskanych analiz zarząd PGNiG będzie podejmował
strategiczne decyzje czy będziemy w dany obszar wchodzić, czy nie" – stwierdził.
W ramach wydobycia PGNiG współpracuje za naszą wschodnią granicą z Energy Resources of Ukraine
(ERU). Uzyskano koncesję na poszukiwania złóż niedaleko granicy w z Polską. To ta sama strefa
geologiczna, co złoże Przemyśl. Jeśli chodzi o sprzedaż gazu na Ukrainę, osiągnęła ona już 0,95 mld
m3 w pierwszych 9 miesiącach 2020 r. W analogicznym okresie 2019 r. było to zaledwie 0,33 mld m3.
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