Pytania zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
w dniu 28 czerwca 2016 roku
Pytania zadane przez Pana Bogdana Kamolę – Akcjonariusza indywidualnego
Jakie były przyczyny słabych wyników finansowych Grupy LOTOS S.A. w porównaniu z wynikami
osiągniętymi przez PKN Orlen S.A. Grupa LOTOS S.A. wykazała stratę netto za 2015 rok na poziomie
37 mln PLN, natomiast PKN Orlen S.A. wykazał zysk netto w wysokości 1 mld 048 mln PLN.
Czy Spółka wniesie skargę kasacyjną do NSA w Warszawie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gdańsku oddalającą skargę Grupy LOTOS S.A. na decyzję Dyrektora Izby
Skarbowej w Gdańsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w przedmiocie rozliczeń VAT za 2010 rok.
Jakie były główne przyczyny nieosiągnięcia założonego w Strategii na lata 2011 – 2015 celu
określającego wydobycie na poziomie 1,2 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej. Wg dostępnych danych
produkcja węglowodorów w 2015 roku wyniosła około 600 tys. ton ekwiwalentu ropy.
Strategia na lata 2006 – 2012 zakładała wydobycie z Morza Bałtyckiego 1 mln ton ekwiwalentu ropy
naftowej. Kiedy ten cel strategiczny zostanie osiągnięty.
Jaja jest przyczyna opóźnień w realizacji celu strategicznego określającego osiągnięcie 10% udziału
Grupy LOTOS S.A. w krajowym detalicznym rynku paliw. Jakie zostały poniesione przez Spółkę nakłady
w celu osiągnięcia ww. założeń.
Na jakim etapie przygotowywania znajduje się Strategia na lata 2016 – 2010. Czy jest ona na etapie
projektowania czy implementacji. Chodzi również o transpozycję Strategii na programy działania w
zakresie finansów, upstreamu, handlu oraz w kwestii wypłaty dywidendy.
Czy z dniem 1 lipca 2016 roku nadzorem Ministerstwa Energii zostanie objęta Grupa LOTOS S.A.
Czy nałożenie kary przez UKS w Bydgoszczy za nierozliczenie podatku za lata 2010 – 2011 wpłynie na
ocenę dojrzałości organizacyjnej Spółki za 2015 rok.
Jakie były przyczyny osiągnięcia bardzo słabych wyników Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w
porównaniu z osiągniętymi przez Grupę Kapitałową PKN Orlen. GK GL S.A. wykazała stratę netto za
2015 rok na poziomie 263 mln PLN, natomiast GK PKN Orlen wykazała zysk netto na poziomie 2 mld
837 mln PLN.
Prośba o uzupełnienie informacji odnośnie złoża Sleipner. Raport 30/2015 zawierał jedynie cenę
bazową zakupu całego pakietu. Nie podano informacji w zakresie całkowitych kosztów wydobycia,
nakładów kapitałowych na strukturę wydobywczą. Czy transakcja zakupu była bezgotówkowa czy
wykorzystano do jej przeprowadzenia tarczę podatkową.
Czy przewiduje się zmianę wysokości nakładów na zagospodarowanie złoża B8. Przewidywalne
nakłady wynosiły 1,6 mld PLN, z czego PIR wniósł 563 mln PLN. Na jakim etapie znajdują się prace
związane z zagospodarowaniem złóż gazowych B4/B6 oraz złoża B8.
Czy władze Spółki podjęły działania w celu odzyskania kapitału zamrożonego w aktywach podatkowych
związanych z projektem zagospodarowania złóż ropy i gazu znajdujących się w obszarze Norweskiego
Szelfu Kontynentalnego. Z informacji posiadanych przez Akcjonariusza wynika, że zamrożone aktywa
wynoszą około 880 mln USD.
Nabyty przez LOTOS E&P Norge AS pakiet Sleipner obejmował również 28% udział w złożu Alfa
Central, które jest w fazie przygotowywania do zagospodarowania. Dodatkowa płatność za ww. udział
uzależniona jest od zatwierdzenia planu zagospodarowania złoża Alfa Central przez norweskie
Ministerstwo Ropy i Gazu. Na jakim etapie jest obecnie zatwierdzenie planu.
Czy zagrożone są spłaty pożyczek udzielonych przez LOTOS Petrobaltic S.A. spółce LOTOS E&P
Norge AS w kwotach 273 mln USD oraz 26 mln NOK z terminem spłaty mijającej 31 grudnia 2017.
Ponadto czy termin spłaty pożyczki udzielonej AB LOTOS Geonafta w wysokości 7 mln PLN zostanie
przesunięty, gdyż upływa on w dniu 14 lipca 2016 roku.

Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza udzielone przez Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A.
M. Machajewski, Wiceprezes Zarządu wyjaśnił, iż udzielenie odpowiedzi na pytanie odnoszące się do
wyników uzyskanych przez PKN Orlen S.A. nie jest możliwe z uwagi na brak dostępu do informacji na
ten temat.
Główne czynniki, które wpłynęły negatywnie na wyniki Grupy LOTOS S.A. zostały szeroko opisane
w sprawozdaniach Spółki za rok 2015. Wiceprezes Zarządu przypomniał, że jednym z nich był spadek
cen ropy naftowej, który spowodował bardzo istotne przeszacowanie wartości zapasów utrzymywanych
przez Spółkę.. W dużym stopniu na wyniki miała wpływ dewaluacja złotówki w stosunku do dolara
amerykańskiego, gdyż Spółka posiada istotne zadłużenie w tej walucie (w ciągu roku 2015 kurs dolara
spadł o około 40 groszy). Element sporu z organami skarbowymi również wyraźnie obniżył wyniki GL
S.A. Dodatkowo dokonano odpisów aktualizacyjnych związanych z aktywami wydobywczymi na kwotę
ponad 100 mln PLN..
W odniesieniu do sporu z organami skarbowymi M. Machajewski, Wiceprezes Zarządu poinformował,
iż Spółka oczekuje na uzasadnienie od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i po
zapoznaniu się z ww. dokumentem Zarząd zadecyduje o kolejnych działaniach w tej sprawie.
W odniesieniu do oceny dojrzałości organizacyjnej Spółki M. Machajewski, Wiceprezes Zarządu
wyjaśnił, iż była ona dokonywana corocznie każdorazowo w IV kwartale danego roku. W związku
z powyższym decyzje, które miały miejsce w latach 2010 – 2011 nie mogły wpłynąć na ocenę dojrzałości
organizacyjnej za 2015 rok, gdyż były działaniami przeszłymi.
P. Marchlewicz, Wiceprezes Zarządu dodał, że obecnie Spółka przygotowuje stosowne procedury
celem uniknięcia takich sytuacji w przyszłości. Wszelkie dotychczasowe procesy zostały poddane
audytom i sprawa dotycząca postępowania UKS jest obecnie jedną z najważniejszych kwestii
zainteresowania Zarządu Grupy LOTOS S.A.
W odniesieniu do aktywa podatkowego związanego z projektem zagospodarowania złóż ropy i gazu
znajdujących się w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego M. Machajewski, Wiceprezes
Zarządu poinformował, iż przytoczona przez Akcjonariusza kwota nie jest istotnie niższa, jednakże
wyrażona w PLN, a nie w USD. Polityka Zarządu w tym zakresie jest jasna
Zakup
aktywów
Sleipner został sfinansowany właściwie wyłącznie przez rozliczenie podatkowe.. Zakłada się, że
pozostała wartość aktywa będzie możliwa do rozliczenia w postaci potrącenia z podatków od bieżących
zysków przez kolejne 2 – 3 lata.
M. Machajewski wyjaśnił, iż pożyczki udzielane w ramach GK GL S.A. objęte są wewnętrzną polityką
Spółki i w sposób trwały finansują działalność Segmentu Poszukiwawczo-Wydobywczego. Z uwagi na
finansowanie upstreamu również przez instytucje zewnętrzne np. banki - w sposób ciągły podlegają one
modyfikacjom. W związku z powyższym może nastąpić sytuacja, w której ww. pożyczki nie będą
spłacone w terminach podanych przez Akcjonariusza. Z punktu widzenia Akcjonariuszy nie ma
znaczenia w jaki sposób za pomocą pożyczek wewnątrzgrupowych, prowadzona jest działalność
zapewniająca środki dla działalności poszczególnych podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej Grupy
LOTOS S.A.
M. Szozda, Wiceprezes Zarządu wyjaśnił, że zgodnie ze Strategią 2011-2015, pod koniec ubiegłego
roku Grupa LOTOS S.A. osiągnęła 10% udziału w krajowym detalicznym rynku paliw realizując tym
samym cel strategiczny bez opóźnienia. Taka sama sytuacja dotyczy wydobycia ropy naftowej. Cele
strategiczne w ww. zakresach zostały osiągnięte.
M. Machajewski, Wiceprezes Zarządu dodał, że cel strategiczny określający wydobycie ropy naftowej
został osiągnięty, gdyż na koniec 2015 roku wydobycie dzienne ropy w przeliczeniu całego roku zostało
przekroczone, pomimo iż rzeczywiste wydobycie surowca w skali roku nie osiągnęło poziomu
wskazanego przez Akcjonariusza. Wiceprezes podkreślił, iż mając na względzie sposób finansowania
akwizycji w Norwegii oraz korzystniejsze warunki transakcji intencją Zarządu było dokonanie akwizycji
Sleipner pod koniec 2015 roku – co było również zgodne z interesem Akcjonariuszy.
W zakresie dodatkowej płatności dotyczącej złoża Alfa Central, Spółka spodziewa się, że nastąpi to nie
wcześniej niż na koniec 2016 roku.

