LUKOIL BREIDT NETWERK UIT IN NEDERLAND
Overname Rotonde Olie en Rotonde Tankstations
17 december 2013, Vilvoorde – LUKOIL kondigt vandaag, een jaar na de intrede
op de Nederlandse markt, een volgende stap in Nederland aan met de
overname van Rotonde Olie en Rotonde Tankstations (‘Rotonde’) uit
Hardinxveld-Giessendam. Deze overname past, samen met de recente
overname van 10 Belgische OERAL-stations, binnen de versnelde
expansiestrategie die LUKOIL sinds 2012 in de Benelux uitrolt. Rotonde Olie is
een middelgrote oliegroothandel voor de zakelijke markt in grote delen van
Nederland. Daarnaast exploiteert Rotonde Tankstations 21 tankstations
gelegen in Midden-Nederland. Na de overname van 46 tankstations in
Nederlands Limburg in 2012 breidt LUKOIL hiermee haar stationsnetwerk in
Nederland verder uit en staat de teller voor de Benelux op 250 stations. Tevens
verstevigt LUKOIL haar positie op de Nederlandse oliegroothandel- en
smeermiddelenmarkt.
LUKOIL verstevigt positie in Nederland
Bulat Subaev, Managing Director LUKOIL Central Eastern Europe & Benelux: “Wij
zijn zeer verheugd deze transactie te kunnen aankondigen. Met Rotonde slaan we
twee vliegen in één klap: enerzijds breiden we ons tankstationnetwerk in Nederland
uit, anderzijds verstevigen we onze positie op de Nederlandse oliegroothandel- en
smeermiddelenmarkt. Na de lancering van onze versnelde expansiestrategie vorig
jaar, met succesvolle overnames van onder meer 21 stations in België en 46 stations
in Nederland, die tevens de intrede van LUKOIL op de Nederlandse tankstationmarkt
markeerden, is dit een volgende stap in de verdere invulling van onze groeiambities
in Nederland en binnen de Benelux.”
Het Rotonde-netwerk bestaat uit 6 bemande en 15 onbemande stations en is
gelegen in de economisch welvarende regio Midden-Nederland tussen Rotterdam en
Tiel. Met deze ligging langs de Betuweroute sluit het netwerk uitstekend aan op het
internationale goederenverkeer tussen de Rotterdamse haven, Duitsland en OostEuropa. De oliegroothandel- en smeermiddelenactiviteiten van Rotonde bestrijken
grote delen van Nederland en bieden LUKOIL schaalvoordelen en groeikansen voor
haar huidige activiteiten op deze markt.
LUKOIL verwacht de transactie op 1 januari 2014 te kunnen afronden. De
Nederlandse Mededingingsautoriteiten Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft
inmiddels goedkeuring verleend aan de transactie. Na afronding van de overname is
LUKOIL zinnens de samenwerking met de medewerkers van Rotonde voort te
zetten. Het management van Rotonde zal vanaf dan de dagelijkse leiding geleidelijk
overdragen. Het hoofdkantoor van Rotonde in Hardinxveld-Giessendam blijft
behouden.
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LUKOIL blijft investeren in expansie
LUKOIL is de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot één van de grootste verticaal
geïntegreerde olie- en gasbedrijven ter wereld. De strategie van LUKOIL is
gebaseerd op het integreren van olie- en gasproducten. Van de ontginning, productie
en raffinage tot de directe verkoop aan de consument. Bulat Subaev, Managing
Director Central Eastern Europe & Benelux, verwoordt de achterliggende logica als
volgt: “Hoe groter de controle over de productieketen, hoe efficiënter het beheer en
hoe scherper de prijs die LUKOIL aan zijn klanten wereldwijd kan voorleggen”.
Optimale service en scherpste prijzen als ijzersterke pijlers
LUKOIL staat garant voor de combinatie van de scherpste prijzen en kwalitatieve
brandstoffen. Tevens wordt er veel belang gehecht aan een uitmuntende service
naar de klanten toe. De scherpste prijzen worden gegarandeerd door een controle
die elke dag wordt uitgevoerd naar de brandstofprijzen van de concurrenten in de
buurt van elk LUKOIL-station en waarbij de prijzen, indien nodig, lokaal worden
aangepast. Na afronding van de transactie zal LUKOIL investeren in een rood-witte
restyling en rebranding van de 21 nieuwe stations.
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Over LUKOIL
LUKOIL wordt in november 1991 opgericht in de vorm van een staatsoliebedrijf in de voormalige SovjetUnie. LUKOIL is de afkorting van LangepasUraiKogalymneft, een samentrekking van de drie olie- en
gasbedrijven van West-Siberië: Langepasneftegaz in Langepas, Uraineneftegaz in Urai en
Kogalymneftegaz in Kogalym. In 1992 wordt LUKOIL geprivatiseerd en verschijnen de eerste aandelen
op de financiële markten.
In 2000 start LUKOIL zijn wereldwijde expansie met de overname van het Amerikaanse oliebedrijf Getty
Oil. Vanaf 2003 openen de eerste LUKOIL-benzinestations hun deuren in de Verenigde Staten en
worden de Getty Oil-benzinestations omgedoopt tot LUKOIL. Begin 2004 neemt LUKOIL 779 Mobilbenzinestations van ConocoPhillips over in New Jersey en Pennsylvania (USA). Op 1 juni 2007 neemt
LUKOIL 376 Jet tankstations over van ConocoPhillips die gelegen zijn in 7 verschillende landen: België,
Luxemburg, Finland, Tsjechië , Hongarije, Polen en Slowakije. In 2008 worden al deze stations in een
LUKOIL kleedje gestoken. Ook na 2008 zet LUKOIL zijn expansie in West-Europa voortdurend verder:
de groep neemt een participatie in de ERG raffinaderij in Italië; het koopt in Turkije een netwerk van 700
stations en in september 2009 neemt het een participatie van 45% in de Zeeland Refinery te Vlissingen.
In 2012 kiest LUKOIL kiest resoluut voor het pad van de versnelde groei. Het versnelt zijn
expansiestrategie in de Benelux met de overname van 8 Waalse stations van de NGM Groep en 59
stations van de Verolma Groep. Met deze laatste overname betreedt LUKOIL de Nederlandse markt. In
2013 zet LUKOIL deze strategie verder met de overname van 10 Belgische OERAL-stations in Limburg,
de opening van het grootste tankstation in de Benelux in het Nederlandse Kerkrade en de huidige
overname van 21 Rotonde-stations in Midden-Nederland.
LUKOIL is een van de grootste verticaal geïntegreerde olie- en gasbedrijven ter wereld. Alle activiteiten
die te maken hebben met gas en olie zijn verenigd in één groep en onder één directie. De belangrijkste
activiteiten zijn de exploitatie, productie, raffinering, logistiek en verkoop van de olieproducten. LUKOIL
is het 3de grootste privé oliebedrijf ter wereld op vlak van bewezen hydrocarbonreserves.
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