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Kalendarium 2010

Styczeń 2010

LOTOS E&P Norge uzyskuje 50%
udziałów oraz pozycję operatora w
koncesji wydobywczej PL 556. Udziały
przyznało norweskie Ministerstwo Ropy i
Energii w ramach rozstrzygniętej rundy
APA 2009. Koncesja PL 556
zlokalizowana jest na Morzu Norweskim.

Wydarzenia

Styczeń 2010

Grupa LOTOS już  po raz drugi otrzymuje
nagrodę i tytuł „Tego, który zmienia polski
przemysł”. W 10. edycji nagrodą
wyróżniono Spółkę za Program 10+.
Organizatorem konkursu jest redakcja
miesięcznika Nowy Przemysł i portalu
gospodarczego WNP.pl.

Nagrody

Styczeń 2010

Inter Cars i LOTOS Oil zawierają umowę
o strategicznej współpracy w rozwoju
handlu i dystrybucji.

Wydarzenia

Styczeń 2010

Grupa LOTOS, LOTOS Tank i
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty
Lotnicze” podpisują  list intencyjny
dotyczący współpracy w dostarczaniu
paliwa lotniczego, smarów i innych
materiałów technicznych do samolotów
operujących na lotnisku Okęcie w
Warszawie.

Wydarzenia
Styczeń 2010

Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedaje
14 mln akcji  Grupy LOTOS. Pakiet 10,8%
akcji  Spółki kupują inwestorzy finansowi
za ponad 400.000.000 zł (29 zł za jedną
akcję).

Wydarzenia

Luty 2010

Spółka LOTOS Paliwa uruchamia parę
Miejsc Obsługi  Podróżnych - MOP
Rachowice i MOP Kozłów -
zlokalizowaną przy autostradzie A4 koło
Gliwic.

Wydarzenia
Luty 2010

Tytuł „Prezesa Roku 2009” dla Pawła
Olechnowicza, kierującego od ośmiu lat
Grupą LOTOS. Nagrodę przyznaje
redakcja Gazety Giełdy „Parkiet”.
Statuetkę „Byki i Niedźwiedzie” prezes
Zarządu Grupy LOTOS odbiera w sali
notowań Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie. Coroczne przyznawanie
statuetek ma na celu wyróżnienie, a tym
samym promowanie instytucji i
profesjonalistów, którzy przyczyniają się
do rozwoju, upowszechniania i
poszerzania rynku kapitałowego.

Luty 2010

Grupa LOTOS i Windsor Energy Group
organizują w Gdańsku North European
Energy Security Forum
(Północnoeuropejskie Forum
Bezpieczeństwa Energetycznego). To
prestiżowe spotkanie przedstawicieli Unii
Europejskiej, rządu Polski, biznesu oraz
ekspertów sektora energii  z całego
świata.

Wydarzenia

Luty 2010

Tytuł „Diamenty Forbesa 2010” dla
LOTOS Kolej. Laureatami konkurs są
firmy, które najbardziej dynamicznie
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Nagrody zwiększały swoją wartość na przestrzeni
ostatnich trzech lat. To drugi diament
miesięcznika Forbes dla Spółki.

Nagrody

Luty 2010

Zgodnie z decyzją Walnego
Zgromadzenia zmianie ulega skład Rady
Nadzorczej. Odwołani zostają Panowie:
Jan Stefanowicz, Radosław Barszcz oraz
Mariusz Obszyński. W ich miejsce Walne
Zgromadzenie powołuje Panów: Rafała
Wardzińskiego, Michała Rumińskiego i
Oskara Pawłowskiego.

Wydarzenia

Marzec 2010

Pan Ireneusz Fąfara składa rezygnację z
członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Wydarzenia

Marzec 2010

Podczas międzynarodowego forum
zarządzania własnością intelektualną,
„Intellectual Property Management
Forum”, Grupa LOTOS otrzymuje I
nagrodę za wyróżniające się  i umiejętne
zarządzanie własnością intelektualną
oraz budowę przewagi konkurencyjnej w
oparciu o kapitał intelektualny.

Nagrody

Marzec 2010

Spółka LOTOS Oil wprowadza do
sprzedaży nowoczesny półsyntetyczny
koncentrat oleju emulgującego. Emulsin
Color Plus może być wykorzystywany do
obróbki stali, żeliwa, stopów miedzi.
Można go stosować zarówno do
obrabiarek sterowanych numerycznie, jak
i konwencjonalnych. W procesach cięcia,
szlifowania, toczenia, frezowania,
wiercenia oraz do obróbki  plastycznej.

Wydarzenia

Marzec 2010

Sieć stacji  paliw LOTOS zostaje
doceniona w rankingu „Jakość Obsługi
2009”, który podsumowuje wyniki
obserwacji dotyczących obsługi klientów
na stacjach paliw. W opinii konsumentów
w ciągu ostatniego roku sieć stacji
LOTOS blisko dwukrotnie poprawiła
jakość obsługi, dzięki czemu otrzymała 1.
miejsce wśród ocenianych stacji  m. in. za
czas obsługi i kompetencje personelu.
Ranking został opublikowany przez
dziennik Rzeczpospolita. Organizatorzy
raportu zebrali oceny ok. 200 tys.
klientów, którzy po wizycie w sklepie czy
na stacji  paliw dobrowolnie wypełniali
ankietę o jakości obsługi.

Nagrody

Marzec 2010

W gdańskiej rafinerii  odbywa się
uruchomienie instalacji Programu 10+,
służącej do destylacji ropy naftowej
(CDU/VDU). Dzięki niej koncern zwiększa
zdolności produkcyjne najwyższej jakości
paliw.

Wydarzenia

Marzec 2010

Spółka LOTOS Kolej rozpoczyna
dzierżawę kolejnych sześciu, z ogólnej
liczby dziewięciu, wyleasingowanych
nowoczesnych lokomotyw Bombardier
TRAXX F140 MS o napędzie
elektrycznym.

Wydarzenia

Marzec 2010

Marzec 2010

W opublikowanym przez Forum
Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)
raporcie „Odpowiedzialny biznes w
Polsce 2009. Dobre praktyki” Grupa
LOTOS zostaje wyróżniona w trzech
spośród czterech kategorii zarządzania:



Działania zespołu Serwisu Olejowego
LOTOS Oil wyróżnione „Medalem
Europejskim”. Nagroda ta jest
rekomendacją  wystawioną wyróżnionym
usługom przez Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej, Business Centre Club oraz
jedną z najważniejszych dla
przedsiębiorców instytucji w UE –
Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny.

Nagrody

miejsce pracy – za realizowany we
wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej
LOTOS program bezpośrednich spotkań
pracowników z zarządem „Rozmawiamy
o LOTOSIE”, środowisko – za
współpracę z Fundacją Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego w Helu i społeczeństwo – za
raport Społecznej Odpowiedzialności
Grupy Kapitałowej LOTOS.

Nagrody

Marzec 2010

Koszykarki LOTOS Gdynia zdobywają
Puchar Polski. To 11. tytuł mistrzowski w
historii klubu.

Wydarzenia

Kwiecień 2010

Spółka LOTOS Paliwa otwiera 150.
własną stację paliw w miejscowości
Ząbki, koło Warszawy.

Wydarzenia

Kwiecień 2010

W uznaniu dla osiągniętych wyników i
zawodowego profesjonalizmu Mariusz
Machajewski, wiceprezes zarządu i
dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych
Grupy LOTOS S.A., otrzymuje główne
wyróżnienie i prestiżowy tytuł w
tegorocznej edycji konkursu „Dyrektora
Finansowego Roku”.

Nagrody

Kwiecień 2010

Startuje III edycja programu premiowego
Navigator. Klienci mogą zbierać punkty i
odbierać nagrody na ponad 250 stacjach
LOTOS w całej Polsce.

Wydarzenia

Maj 2010

W Brukseli Grupa LOTOS podpisuje akt
założycielski Central Europe Energy
Partners (CEEP) – stowarzyszenia o
charakterze „non-profit”, które zrzesza
podmioty gospodarcze, naukowo-
badawcze i inne organizacje z Europy
Centralnej działające w sektorze energii.

Wydarzenia
Maj 2010

LOTOS Gdynia – żeński zespół
koszykówki, po raz jedenasty zdobywa
mistrzostwo Polski. Odmłodzony LOTOS
Gdynia grał w sezonie zasadniczym ligi
coraz lepiej, choć nie każdy mecz kończył
się  zwycięstwem. W fazie play-off walka
była jeszcze trudniejsza, jednak podczas
finałowych spotkań zawodniczki umiały
stanąć na wysokości zadania.

Nagrody

Maj 2010

Spółki LOTOS Paliwa i Alior Bank
podpisują  umowę dotyczącą
wprowadzenia nowego produktu – konta
osobistego z programem premiowym
LOTOS Navigator.

Wydarzenia

Maj 2010

LOTOS Oil, zostaje wyróżniony przez
Business Centre Club tytułem
Ambasadora Polskiej Gospodarki w
kategorii Eksporter. Wg danych
Ministerstwa Finansów, ponad 70%
eksportu środków smarnych z Polski,
zostało zrealizowanych w ub. r. właśnie
przez spółkę LOTOS Oil a jej  produkty
docierają do 45 krajów na świecie.

Nagrody

Maj 2010

W rankingu „CSR 24/7” oceniającym
społeczną odpowiedzialność polskich firm



Grupa LOTOS zajmuje miejsce
wicelidera. Jest to drugie podsumowanie
badania wiarygodności działań
odpowiedzialnego biznesu (CSR) wśród
polskich firm.

Nagrody

Maj 2010

Grupa LOTOS otrzymuje tytuł „Perła
Polskiej Giełdy” i tym samym zostaje
najbardziej wartościową spółką giełdową
w kategorii Surowce i Energia. Ten
prestiżowy tytuł przyznaje redakcja
Gazety Giełdy „Parkiet”.

Nagrody

Czerwiec 2010

Grupa Kapitałowa LOTOS publikuje
Raport Roczny za 2009 r. Wydawnictwo
nosi tytuł „Zrównoważony rozwój w
perspektywie 10+” i jest pierwszym tzw.
raportem zintegrowanym. W jednej
publikacji kompleksowo prezentowane są
wyniki,  podejście do zarządzania oraz
plany we wszystkich aspektach działania
koncernu: ekonomicznym, społecznym i
środowiskowym.

Wydarzenia

Czerwiec 2010

Grupa LOTOS S.A. otrzymuje Złotą
Statuetkę oraz tytuł „Lidera” za wybitne
osiągnięcia we wszystkich obszarach
zarządzania zasobami ludzkimi podczas
XI Gali Konkursu Lider Zarządzania
Zasobami Ludzkimi.

Nagrody

Czerwiec 2010

Grupa LOTOS oraz Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo zawierają umowę
na dostawy gazu ziemnego do rafinerii  w
Gdańsku. Jej szacunkowa wartość w
okresie pięciu lat wyniesie ponad 2,2 mld
zł.

Wydarzenia

Czerwiec 2010

Spółka LOTOS Oil zostaje laureatem
prestiżowego rankingu Liderzy Eksportu
na Wschód zorganizowanego przez
redakcję „Dziennika Gazety Prawnej”.

Nagrody

Czerwiec 2010

Grupa LOTOS podpisuje deklarację w
sprawie zrównoważonego rozwoju w
branży energetycznej w Polsce,
popierając tym samym inicjatywę służącą
zwiększaniu efektywności i
bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Wydarzenia

Czerwiec 2010

Spółka LOTOS Kolej otrzymuje dwie
nagrody MOBILE 2010 w rankingu
największych polskich firm z branży TSL.
Firma jest nagrodzona za zajęcie
pierwszego miejsca w kategorii
„Transport kolejowy, jako główne źródło

Czerwiec 2010

Nowymi członkami Rady Nadzorczej
siódmej kadencji zostają: Pani Ewa
Sibrecht–Ośka oraz Pan Rafał Lorek.

Wydarzenia

Czerwiec 2010



przychodów w 2009 r.” oraz drugiej
pozycji w zestawieniu „Wielkość zysku
brutto w 2009 r.”.

Nagrody

Czerwiec 2010

Stowarzyszenie Prasy Firmowej
przyznaje portalowi intranetowemu Grupy
LOTOS „Lotostradzie” najwyższe
wyróżnienie w kategorii wydawnictw
elektronicznych, w konkursie Szpalty
Roku 2010. „Lotostrada” zostaje
wyróżniona m.in. za czytelny układ,
możliwość publikacji zdjęć przez
pracowników oraz zamieszczane w nim
własne materiały multimedialne.

Nagrody

Lipiec 2010

W gdańskiej rafinerii  Grupy LOTOS
odbywa się  uruchomienie nowoczesnego
kolejowego nalewaka oleju napędowego.
To kolejna inwestycja, zakończona
zgodnie z przyjętym harmonogramem i
budżetem, zrealizowana ramach
Programu 10+. Roczna wydajność
nalewaka z obu ramion wynosi 2,6 mln
ton.

Wydarzenia

Lipiec 2010

Spółka LOTOS Kolej zawiera z niemiecką
grupą Railpool umowę dzierżawy
kolejnych pięciu lokomotyw elektrycznych
Bombardier TRAXX MS.

Wydarzenia

Lipiec 2010

Odnowienie certyfikatu Zintegrowanego
Systemu Zarządzania obejmującego
zarządzanie jakością, środowiskiem oraz
BHP dla Grupy LOTOS. Audytorzy
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
potwierdzili realizację działań zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN ISO
9001:2009 (zarządzanie jakością), PN-
EN ISO 14001:2005 (zarządzanie
środowiskiem) oraz PN-N-18001:2004
(zarządzanie bhp).

Wydarzenia

Sierpień 2010

Polski Związek Narciarski i Grupa
LOTOS podpisują porozumienia
dotyczące współpracy na najbliższe lata.
W sezonie 2010/2011 LOTOS będzie
nadal Generalnym Sponsorem Polskiego
Narciarstwa. Podpisanie listu
intencyjnego w zakresie współpracy w
trakcie przygotowań kadry narodowej do
występów na XXII Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich w Soczi w 2014 r.

Wydarzenia

Wrzesień 2010

Spółka LOTOS Oil wprowadza do
sprzedaży nowoczesne produkty
przeznaczone do zastosowań  w
zaawansowanych technologicznie
silnikach samochodów osobowych, m.in.
oleje LOTOS Quazar K dedykowanych
do samochodów KIA.

Wydarzenia

Wrzesień 2010

Grupa LOTOS S.A. otrzymuje statuetkę
Business Innovation Award za realizację
Programu 10+, pod względem skali  i
wartości jednego z największych
przedsięwzięć  polskiej gospodarki w
ostatnim dwudziestoleciu. Wyróżnienie
przyznaje redakcja magazynu „Polish
Market” i Instytut Studiów Wschodnich,
organizator Forum Ekonomicznego w
Krynicy.

Nagrody

Wrzesień 2010

Grupa LOTOS zostaje wyznaczona na
wyłącznego przedstawiciela wszystkich
rafinerii  produkujących lub importujących
na terenie Unii Europejskiej w programie
REACH. Jest to wyraz zaufania m.in.
członków CONCAWE –  naukowej
organizacji skupiającej rafinerie
europejskie i pozaeuropejskie.

Wydarzenia

Wrzesień 2010

Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran,
sponsorowani przez spółki LOTOS
Dynamic oraz LOTOS Oil, zostają
Mistrzami Polski w klasyfikacji generalnej
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski 2010.

Nagrody



Wrzesień 2010

LOTOS Jantar, elbląski zespół tańca w
formacji standardowej po raz szesnasty z
rzędu sięga po tytuł Mistrza Polski.

Nagrody

Wrzesień 2010

Stacje paliwowe LOTOS otrzymują
prestiżową statuetkę Godło Jakości
Obsługi 2010. Stacje LOTOS znalazły się
w gronie firm z najwyższym wskaźnikiem
jakości obsługi. Wśród wszystkich stacji
paliwowych klienci najwyżej ocenili
LOTOS pod względem oferty, ceny i
asortymentu. Doceniono również takie
aspekty jak organizacja i czas obsługi
oraz kompetencje i wiedza personelu.
Warto dodać,  że LOTOS znalazł się  na
liście TOP 100 Jakości Obsługi wśród
wszystkich branż w Polsce.

Nagrody

Październik 2010

Grupa LOTOS zostaje nowym sponsorem
tytularnym gdańskiej drużyny siatkówki
męskiej LOTOS Trefl Gdańsk w sezonie
2010/2011.

Wydarzenia

Październik 2010

Prezydent Miasta Gdynia Wojciech
Szczurek przyznaje odznaczenie Pawłowi
Olechnowiczowi, prezesowi zarządu
Grupy LOTOS S.A. medal „Civitas e
mari” – „Miasto z morza”. Medal
okolicznościowy przyznawany jest
wybitnym postaciom ze świata biznesu,
które od lat przyczyniają się  do rozwoju
gdyńskiej gospodarki.

Nagrody

Październik 2010

Minister Skarbu Państwa rozpoczyna
proces prywatyzacji Grupy LOTOS.
Zaproszenie zostało opublikowane 30
października i jest skierowane do
wszystkich zainteresowanych podmiotów,
ze szczególnym uwzględnieniem tych,
których przedmiot działalności obejmuje
górnictwo ropy naftowej.

Wydarzenia

Październik 2010

LOTOS Jantar, elbląski zespół tańca w
formacji standardowej po raz drugi
zostaje Mistrzem Świata.

Nagrody

Październik 2010

Grupa LOTOS otrzymuje tytuł
„Najlepszego Partnera w Biznesie“ w
kategorii społeczna odpowiedzialność
biznesu, w konkursie zorganizowanym
przez miesięcznik Home & Market.

Nagrody

Październik 2010

Olej przekładniowy Transmil Synthetic
zostaje wyróżniony złotym medalem
katowickich Targów Hydrauliki,
Pneumatyki i Sterowania.

Nagrody

Listopad 2010

Grupa LOTOS i Mitsubishi InternationalListopad 2010



GmbH podpisują  porozumienie o
sprzedaży przez okres 3,5 roku frakcji
ksylenowej na rzecz  Mitsubishi
International GmbH. Szacunkowa wartość
umowy to 805,3 mln zł.

Wydarzenia

Oleje silnikowe LOTOS Quazar zostają
wyróżnione Medalem Europejskim.
Medalem tym wyróżniane są wyroby i
usługi, które odpowiadają standardom
europejskim. Istotna jest też dynamika
firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.

Nagrody

Listopad 2010

Zarząd Grupy LOTOS przedstawia
strategię na lata 2011-2015 oraz kierunki
rozwoju koncernu do 2020 r. Dynamiczny
rozwój w segmencie poszukiwań i
wydobycia węglowodorów oraz dalszy
rozwój struktur handlowych to kluczowe
założenie nowej strategii na najbliższe
lata.

Wydarzenia

Listopad 2010

Grupa LOTOS S.A. zostaje liderem
wśród najaktywniej inwestujących spółek
w 2009 r. według rankingu
przygotowanego przez redakcję
Dziennika Gazety Prawnej.

Nagrody

Listopad 2010

Grupa LOTOS i Lechia Gdańsk podpisują
umowę sponsoringową.  Porozumienie,
które dotyczy sponsoringu drużyny
seniorów, zawarto na trzy lata.

Wydarzenia

Listopad 2010

W rankingu Platts Top 250 Global Energy
Companies – najlepiej ocenianych firm
przemysłowych na świecie, Grupa
LOTOS jest sklasyfikowana na wysokim
21. miejscu w zestawieniu firm sektora
rafineryjnego i sprzedaży produktów
naftowych.

Nagrody

Listopad 2010

Narodowy Program Rozwoju Skoków
Narciarskich "Szukamy Następców
Mistrza", realizowany przez Polski
Związek Narciarski oraz Grupę LOTOS
S.A., zwycięża w konkursie nagród
biznesu sportowego DEMES 2010 w
kategorii "Sport dzieci i młodzieży".

Nagrody

Grudzień 2010

Przejęcie pełnej kontroli nad litewską
spółką wydobywczą AB Geonafta przez
LOTOS Petrobaltic.

Wydarzenia

Grudzień 2010

Paliwa Dynamic drugi rok z rzędu
otrzymują złote godło „Laur Klienta 2010”
w kategorii stacje paliw – paliwa
premium. „Laur Klienta” to program
konsumencki, jego zadaniem jest

Grudzień 2010

O 10 procent w stosunku do 2009 roku
wzrasta wartość marki LOTOS, która
utrzymuje wysoką 18. pozycję wśród 330
sklasyfikowanych marek, w siódmej edycji
Rankingu Najcenniejszych Polskich



wyłanianie każdego roku
najpopularniejszych produktów i marek w
różnych kategoriach.

Nagrody

Marek wg Rzeczpospolitej. Wartość
marki LOTOS wyceniana jest na 675 mln
zł.

Wydarzenia

Grudzień 2010

Spółka LOTOS Tank oraz P.P. Porty
Lotnicze zawierają porozumienie
dotyczące dzierżawy terenu na Lotnisku
Chopina w Warszawie, na którym ma
powstać baza przeładunkowa paliw
lotniczych.

Wydarzenia

Grudzień 2010

Spółka LOTOS Czechowice zostaje po
raz 10. uhonorowana przez Krajową Izbę
Gospodarczą certyfikatem i Platynową
Statuetką „Przedsiębiorstwo Fair Play”
2010.

Nagrody

Grudzień 2010

Grupa LOTOS podpisuje warty 4 miliardy
złotych kontrakt na dostawy paliw, które
zrealizuje na rzecz firmy Shell Polska Sp.
z o.o. w 2011 r. Dzięki podpisanemu
porozumieniu LOTOS staje się
dominującym dostawcą benzyny PB95 i
oleju napędowego dla polskiej sieci stacji
Shell w 2011 r.

Wydarzenia

Grudzień 2010

Grupa LOTOS zostaje uhonorowana
tytułem Super Mecenasa Roku 2010,
podczas ósmej Gdańskiej Gali Sportu.
Wyboru dokonała kapituła, w której skład
weszły m.in. osoby powołane do
Gdańskiej Rady Sportu, a wśród nich
m.in. Leszek Blanik, Maciej Turnowiecki,
Maciej Polny, Mateusz Kusznierewicz czy
Dariusz Michalczewski.

Nagrody

Grudzień 2010

Podczas IV edycji konkursu „Raporty
Społeczne”, Grupa LOTOS otrzymuje
wyróżnienie za najnowszą tego typu
publikację „Zrównoważony rozwój w
perspektywie 10+”. Grupa LOTOS
zostaje wyróżniona za udane włączenie
kwestii  społecznych i ekologicznych do
raportowania zintegrowanego. Tym
samym, po raz trzeci z rzędu, raport
przygotowany przez spółkę zyskał
uznanie jury konkursu organizowanego
przez PwC, Forum Odpowiedzialnego
Biznesu i CSR Consulting.

Nagrody

Styczeń 2011

Grupa LOTOS podpisuje warty 1,7
miliarda złotych kontrakt na dostawy
paliw, które zrealizuje na rzecz firmy BP
w Polsce w 2011 r. Dzięki podpisanemu
porozumieniu LOTOS nadal będzie
ważnym dostawcą benzyn i oleju
napędowego dla sieci stacji  BP w Polsce.

Wydarzenia

Styczeń 2011

LOTOS Czechowice oraz jej  prezes
Tadeusz Szkudlarski otrzymują
Platynowy Laur Umiejętności i
Kompetencji „Firma Społecznie
Odpowiedzialna”. Wyróżnienia od 19 lat
przyznaje Regionalna Izba Gospodarcza
ludziom oraz firmom aktywnie
wspierającym procesy zmian w regionie i

Styczeń 2011



wspierającym procesy zmian w regionie i
kraju.

Nagrody

W gdańskiej rafinerii  Grupy LOTOS
następuje uruchomienie instalacji
hydrokrakingu, czyli tzw. MHC (ang. Mild
Hydrocracking). To przedostatnia
instalacja Programu 10+.

Wydarzenia

Styczeń 2011

W plebiscycie „Gazety Wyborczej” Grupa
LOTOS S.A. otrzymuje tytuł Mecenasa
Sportu 2010 w województwie pomorskim.

Nagrody

Styczeń 2011

Grupa LOTOS kolejny raz z rzędu
wchodzi do wąskiej grupy firm
tworzących nowy portfel indeksu
szesnastu spółek odpowiedzialnych
społecznie – RESPECT Index.

Wydarzenia

Styczeń 2011

LOTOS Exploration & Production Norge
AS – spółka zależna LOTOS Petrobaltic,
otrzymuje status operatora i 25%
udziałów w koncesji PL503B, położonej w
południowej części Morza Północnego.
To już  ósma koncesja Grupy LOTOS w
Norwegii.

Wydarzenia

Luty 2011

Grupa LOTOS znajduje się  wśród liderów
Indeksu BI-NGO 2010. Indeks sprawdza
jakość komunikowania w Internecie
kwestii  zaangażowania społecznego
wśród 500 największych firm z listy
dziennika „Rzeczpospolita”.

Wydarzenia

Luty 2011

Grupa LOTOS zajmuje pierwsze miejsce
w kategorii „Relacje z inwestorami”
dorocznego rankingu Giełdowa Spółka
Roku, który na zlecenie „Pulsu Biznesu”
przygotował Pentor.

Nagrody

Luty 2011

LOTOS Kolej, LOTOS Asfalt i LOTOS
Parafiny otrzymują tytuł „Diamenty
Forbesa 2011”, przyznawany co roku
przez miesięcznik przedsiębiorstwom,
które najdynamiczniej zwiększyły swoją
wartość w ciągu ostatnich trzech lat.

Nagrody

Marzec 2011

W gdańskiej rafinerii  Grupy LOTOS
następuje uruchomienie instalacji
odasfaltowania rozpuszczalnikowego,
czyli tzw. ROSE (ang. Residiuum Oil
Supercritical Extraction). To ostatnia
instalacja Programu 10+.
Zakończenie budowy Programu 10+. Marzec 2011



Wydarzenia

Grupa LOTOS została uhonorowana
tytułem „Business Superbrand” w  3.
edycji prestiżowego projektu Business
Superbrands.
O przyznaniu statusu Business
Superbrand decyduje Rada Marek,
niezależne gremium ekspertów w
dziedzinie marketingu, reklamy i
brandingu, w oparciu o kryteria
rozpoznawalności marki, jej  unikalnego
charakteru i siły więzi z klientami.

Nagrody




