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LUKOIL BREIDT NETWERK UIT IN NEDERLAND
OVERNAME VAN 18 AUTO MAAS TANKSTATIONS

MET

Overname zorgt voor aansluiting tussen Midden- en Zuid-Nederland en
brengt aantal Benelux-stations op 263
27 februari 2015, Maastricht – LUKOIL kondigt vandaag de overname aan van
18 Auto Maas tankstations, een belangrijke tankstationexploitant in Nederland.
Deze overname past, samen met de overname van 21 Rotonde-stations in
Nederland en 10 Belgische Oeral-stations in 2013, binnen de expansiestrategie
die LUKOIL sinds 2012 in de Benelux uitrolt. Zo verstevigt LUKOIL haar positie
op de Benelux-markt door uit te breiden van 245 naar 263 tankstations. In
Nederland zorgt deze overname in Zuid-Holland en Noord-Brabant voor een
uitbreiding van het netwerk van 57 naar 75 tankstations. Daarnaast vormt dit de
geografische aansluiting tussen de eerdere overnames van LUKOIL in Limburg
(SmeetsGeelen) en Midden-Nederland (Rotonde).
LUKOIL verstevigt positie in Nederland
Bulat Subaev, Managing Director LUKOIL Western Europe: “Wij zijn zeer verheugd
deze transactie te kunnen aankondigen. Net als LUKOIL draagt Auto Maas service
en kwaliteit hoog in het vaandel. Met deze overname kunnen we de Nederlandse
consument nog beter bedienen, en versterken we onze positie op de
brandstoffenmarkt in deze regio. Bovendien zetten we met deze overname een
volgende stap in de verdere invulling van onze groeiambities in Nederland en binnen
de Benelux-markt.”
Auto Maas baadt 20 bemande tankstations uit in de economisch welvarende regio
van Midden- en Zuid-Nederland. Van de overname van de 18 tankstations dragen er
10 het Shell-merk, 4 BP, 3 Argos en één het Esso-merk. Deze overname biedt
LUKOIL niet enkel schaalvoordelen en groeikansen, maar zorgt ook voor de
geografische aansluiting tussen de eerdere overnames van LUKOIL in Limburg
(SmeetsGeelen) en Midden-Nederland (Rotonde).
De transactie werd bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ter goedkeuring
neergelegd op 27 februari 2015. LUKOIL verwacht de transactie in de eerste
maanden van 2015 te kunnen afronden. Auto Maas heeft 125 medewerkers in
dienst. LUKOIL zal de samenwerking met de medewerkers van Auto Maas gewoon
verderzetten, aangezien zij garant staan voor een optimale dienstverlening naar de
klanten. De integratie van de Auto Maas-tankstations in de LUKOIL-keten zal naar
verwachting op korte termijn kunnen worden afgerond.
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 LUKOIL Western Europe, verwoordt de achterliggende logica als volgt: “Hoe
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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 18 nieuwe stations.
Voor meer informatie:
Els Ruysen (LUKOIL) – +32 475 55 18 64 – els.ruysen@eu.lukoil.com
Saar Bentein (Citigate) – +32 2 713 07 33 – saar.bentein@citigate.be
Over LUKOIL
LUKOIL is een internationaal verticaal geïntegreerd energiebedrijf actief in meer dan 40
landen op vijf continenten: Europa, Afrika, Noord- en Zuid- Amerika en Azië. LUKOIL is het
grootste private en beursgenoteerde olie- en gasbedrijf ter wereld op vlak van bewezen
oliereserves en is verantwoordelijk voor meer dan 2% van de wereldwijde olieproductie. De
aandelen worden verhandeld op de beurzen van het Verenigd Koninkrijk, Rusland, de
Verenigde Staten en Duitsland, waarbij de meerderheid van de aandelen in handen is van de
minderheidsaandeelhouders.
LUKOIL is al meer dan 15 jaar aanwezig in Europa. De activiteiten van LUKOIL in Europa zijn
de ontginning, productie en raffinage van olie en gas, alsook marketing, stroomvoorziening en
hernieuwbare energie. Op vlak van downstream-activiteiten bedient LUKOIL vandaag 4
raffinaderijen en meer dan 1800 tankstations in Europa. In 2007 werd LUKOIL actief op de
Benelux-markt, met de overname van 157 JET-tankstations in België en Luxemburg.
Sindsdien heeft LUKOIL haar aanwezigheid op deze markt versterkt, in het bijzonder dankzij
de participatie in 2009 in de Zeeland Refinery in Vlissingen. In 2012 volgt de overname van
59 tankstations van de Verolma Groep en in 2013 volgt de overname van 21 tankstations van
Rotonde. De huidige overname van Auto Maas markeert een nieuwe stap in het
succesverhaal van het bedrijf dat steeds rekening houdt met de belangen van haar klanten.

2/2

