Informacja prasowa

Warszawa, 5 maja 2011
Polski Gaz spółką akcyjną

Polski Gaz – jeden z kluczowych ogólnopolskich dystrybutorów gazu płynnego (LPG) – zmienił formę
prawną ze spółki z o.o. na spółkę akcyjną. Przekształcenie zwiększy spektrum możliwości finansowania
strategii rozwoju firmy.
Polski Gaz S.A. sukcesywnie zwiększa udział w rynku. Szczególnie istotne segmenty to outsourcing przeładunku
gazu płynnego dla klientów instytucjonalnych, a także napełnianie i sprzedaż LPG w butlach dla odbiorców
indywidualnych i hurtowych. W ciągu 2 lat Polski Gaz planuje:
•

dwukrotnie zwiększyć wolumen przeładowanego gazu,

•

umocnić pozycję lidera rynku przeładunku gazu w Polsce,

•

dwukrotnie zwiększyć wolumen sprzedaży gazu w butlach.

„Z uwagi na wciąż rosnące ceny ropy, rynek LPG jest coraz bardziej perspektywiczny. W najbliższych kwartałach
będziemy koncentrować się na zwiększeniu zakresu działalności. Mamy w planach duże inwestycje, które
będziemy finansować zarówno własnymi, jak i zewnętrznymi środkami” – powiedział Paweł Bielski, prezes
Polskiego Gazu.
Polski Gaz działa od 1999 roku, w obszarze hurtowej i detalicznej sprzedaży gazu płynnego. Spółka
posiada terminal przeładunkowy w Sosnowcu – największy terminal kolejowy w Europie ŚrodkowoWschodniej, którego optymalne zdolności przeładunkowe wynoszą 1000 ton dziennie. Spółka konsekwentnie
inwestuje w dalszy rozwój jednostki. Terminal w Sosnowcu ma status składu podatkowego oraz miejsca
uznanego przez Urząd Celny, co pozwala na dokonywanie przeładunku gazu w tranzycie.
Spółka Polski Gaz koncentruje się na dwóch segmentach rynku:
•

przeładunek – bazując na możliwościach terminalu w Sosnowcu, spółka prowadzi usługi
przeładunkowe na rzecz wiodących operatorów polskiego rynku LPG: Amerigas, Barter, Gaspol,
Novatek, Orlen Gaz i Unimot Express.

•

butle gazowe – spółka prowadzi sprzedaż butli gazowych o różnych pojemnościach dla klientów
detalicznych oraz butli syfonowych do wózków widłowych.

Ponadto, spółka obecna jest w segmencie gazu w zbiornikach. Ze względu na świadczone usługi przeładunkowe
na rzecz koncernów petrochemicznych, Polski Gaz pośrednio jest obecny także w segmencie autogazu.
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Joanna Kwiatkowska, Katarzyna Kielar, Magdalena Kalisiewicz, Daniel Durlak
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (607) 363 313

Polski Gaz aktywnie prowadzi działalność handlową w wybranych, istotnych elementach łańcucha
wartości rynku LPG:

import

przeładunek

dystrybucja

sprzedaż

W marcu 2011 roku spółka uruchomiła nową linię napełniania butli gazem propan-butan
butan, która jest częścią
terminalu przeładunkowego Polskiego
olskiego Gazu w Sosnowcu. Pozwoli ona spółce na ponad dwukrotne
zwiększenie mocy wytwórczych – z 300 do 600 butli na godzinę. Nowoczesne urządzenia linii napełniania
butli po uruchomieniu osiągnęły maksymalne moce produkcyjne.
produkcyjne. Zapewniło to zmianę dotychczas
wykorzystywanego ciągu produkcyjnego na nowo uruchomiony, zachowując ciągłość dostaw do klientów. Linia
wyposażona jest w system pełnego
ego elektronicznego kontrolingu napełnień, co przełoży się na wzrost
bezpieczeństwa butli, a także jakości oferty handlowej spółki.
spółki
Informacje o Polskim Gazie:
Polski Gaz jest jednym z kluczowych ogólnopolskich dystrybutorów gazu płynnego (LPG). Spółka aktywnie
prowadzi działalność handlową w wybranych, istotnych elementach łańcucha wartości rynku
ry
LPG: import,
przeładunek, dystrybucja oraz sprzedaż.
Spółka Polski Gaz koncentruje się na dwóch segmentach rynku:
•
•

butle gazowe– spółka prowadzi sprzedaż butli gazowych o różnych pojemnościach dla klientów detalicznych oraz
butli syfonowych do wózków widłowych
przeładunek – bazując na możliwościach terminalu w Sosnowcu, spółka prowadzi usługi przeładunkowe na rzecz
kluczowych operatorów polskiego rynku LPG:
LPG: Amerigas, Barter, Gaspol, Novatek, Orlen Gaz i Unimot Express.

Ponadto, spółka obecna jest w segmencie gazu w zbiornikach. Ze względu na świadczone usługi przeładunkowe na rzecz
koncernów petrochemicznych, Polski Gaz pośrednio jest obecny także w segmencie autogazu.
autogazu
Firma posiada terminal przeładunkowy w Sosnowcu – obecnie największy terminal kolejowy w Europie ŚrodkowoWschodniej, którego optymalne zdolność przeładunkowe
przeładunkow wynoszą 1000
00 ton dziennie. Terminal ma status składu
podatkowego oraz miejsca uznanego przez Urząd Celny,
Celny, co pozwala na dokonywanie przeładunku gazu w tranzycie.
Bazując na możliwościach terminalu w Sosnowcu, Polski Gaz prowadzi usługi przeładunkowe na rzecz kluczowych
operatorów polskiego rynku LPG.
Oddziały Polskiego Gazu (pomorski, centralny i południowy) – wraz z magazynami na terenie niemal całego kraju –
umożliwiają dostawy gazu do klientów w Polsce. Ponadto, oddziały w Sosnowcu i Górze Kalwarii mają status składów
podatkowych.
Więcej informacji: www.polskigaz.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka,, Joanna Kwiatkowska, Katarzyna Kielar, Magdalena Kalisiewicz, Daniel Durlak
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Tel. (22) 327 16 90, (607) 363 313

LPG (Liquified Petroleum Gas) jest gazem płynnym stanowiącym skroploną mieszankę propanu i butanu. Wykorzystywany
jest powszechnie jako paliwo do środków transportu, a także przyjazne środowisku źródło energii.
Szerokie możliwości zastosowania gazu płynnego obejmują:
•
•
•
•

napędzanie silników w środkach transportu (tzw. autogaz),
ogrzewanie i gotowanie w gospodarstwach domowych,
źródło energii w procesach technologicznych w bardzo licznych gałęziach przemysłu i branżach, takich jak:
metalowa, budowlana, ceramiczna, hutnictwo szkła, tekstylna, papiernicza, drukarska czy spożywcza,
ogrzewanie i zasilanie urządzeń w rolnictwie.

Dodatkowych informacji udzielają:
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