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Prezes PKN Orlen o połączeniu z MOL-em
"Do tego (wznowienia rozmów z Węgrami - przyp. ISB) potrzebuję sygnału ze strony skarbu państwa
lub Nafty Polskiej, że są tym zainteresowane. Liczę, że po najbliższym walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy, czyli jeszcze w sierpniu, taka sugestia pojawi się" - powiedział w wywiadzie dla
wtorkowej "Rzeczpospolitej" Walczykowski.
Walczykowski podtrzymał po raz kolejny we wtorkowej prasie kontynuację ekspansji zagranicznej
spółki. Zgodnie z harmonogramem, we wrześniu Orlen kupi akcje czeskiej spółki Unipetrol i do
końca grudnia planuje zakończyć formalnie proces jej przejmowania.
Walczykowski nie wykluczył ani wejścia kapitałowego Orlenu do Grupy Lotos, ani zacieśnienia
współpracy z MOL. Zapowiedział też możliwość rozszerzenia składu zarządu spółki.
Według niego, błędem było zaniechanie zakupu słowackiego Slovnaftu.
"Ta transakcja dałaby Orlenowi przyczółek do budowania silnej pozycji w tym regionie. Stąd uważam,
że jeśli analizy dokonane na przełomie 2004 i 2005 r. dadzą pozytywną odpowiedź, Orlen powinien

podjąć rozmowy o kupnie lub wejściu we współpracę z następnym po Unipetrolu koncernem
paliwowym z tej części Europy" - powiedział prezes w wywiadzie dla "Pulsu Biznesu".
Możliwa jest też według Walczykowskiego restrukturyzacja grupy Orlenu, w tym głównie odsprzedaż
tych podmiotów, które nie pasują do profilu działalności spółki.
"Kolejna sprawa to restrukturyzacja naszej sieci paliw w Niemczech. Część stacji musimy sprzedać,
ale jednocześnie dokupić kilka generujących zyski" - powiedział Walczykowski w wywiadzie dla
"Pulsu Biznesu".
Walczykowski został powołany na stanowisko prezesa zarządu spółki przez Radę Nadzorczą PKN
Orlen, na posiedzeniu zakończonym w miniony czwartek rano. W wyniku tego, złożył rezygnację
z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Orlenu oraz funkcji wiceprezesa zarządu spółki
Nafta Polska. Wcześniej Walczykowski był związany z Elektrimem.
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