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LUKOIL BREIDT UIT IN WALLONIE
Overname van 8 OPEN- en MISSIL-tankstations,
onderdeel van de NGM groep
LUKOIL neemt de activiteiten van 6 OPEN- en 2 MISSIL-tankstations in
Wallonië over van de groep NGM. Met deze overname, en rekening houdend
met het pas geopende station te Soignies, staat de teller voor LUKOIL op 169
stations in België. LUKOIL breidt op die manier een nieuw hoofdstuk aan zijn
expansiebeleid in de Benelux, en meer specifiek in het zuiden van ons land. De
nieuwe stations situeren zich tussen Dinant en Charleroi, uitgezonderd twee
stations die zich in Seraing bij Luik bevinden. De transactie zal de komende
weken worden besloten. Vanaf september 2012 start de rebranding van de
stations.
Versterking positie op de Waalse markt
De groepsaankoop van 8 Waalse stations van de merken OPEN en MISSIL is een
unicum sinds de intrede van LUKOIL in de Benelux in 2007. De voorbije jaren
werden jaarlijks telkens 1 tot 2 stations in België geopend of overgenomen. Deze
strategische wijziging versnelt het concretiseren van LUKOIL’s expansie-ambities.
Bulat Subaev, Managing Director LUKOIL Belgium nv, licht toe: “Met de overname
van de 157 Jet-stations zijn wij in 2007 toegetreden tot de Belgische markt. Na het
verwerven van een participatie van 45% in de raffinaderij „Zeeland Refinery‟ in
Vlissingen in 2009, is de huidige overname een nieuwe belangrijke mijlpaal in het
verdere expansiebeleid in de Benelux.”
Deze uitbreiding van het stationsnetwerk vindt plaats in regio’s waar de keten tot nu
toe minder sterk vertegenwoordigd was. Met deze overname versterkt LUKOIL dus
verder zijn positie op de brandstoffenmarkt in de Benelux. “De aantrekkingskracht
van de Benelux ligt voor ons in het feit dat het een stabiele markt is, centraal gelegen
binnen Europa, die wij rechtstreeks via de „Zeeland Refinery‟ in Vlissingen kunnen
bevoorraden”, voegt Ivo Hoskens, Deputy Managing Director Belgium nv toe.
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, waarin het uniforme aanbod van de LUKOIL-shop een
belangrijke rol vervult. De scherpste prijzen worden gegarandeerd door een controle
die tweemaal per dag wordt uitgevoerd naar de brandstofprijzen in de buurt van elk
LUKOIL-station en waarbij de prijzen, indien nodig, lokaal worden aangepast.
De voorkeur van LUKOIL gaat uit naar een verdere samenwerking met de huidige
uitbaters van de OPEN- en MISSIL-stations. Zij blijven immers van groot belang en
dragen bij tot het garanderen van een optimale dienstverlening naar de bestaande
klanten.
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Vanaf september zal LUKOIL investeren in een rood-witte restyling en rebranding
van de 8 nieuwe stations. Inwoners ten noorden van La Louvière kunnen nu reeds
tanken aan de scherpste prijzen in het recent geopende LUKOIL-station aan de
Boulevard Roosevelt te Soignies.
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 Belgium nv, 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”.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij
Els Ruysen (LUKOIL) – 02 254 15 11 – els.ruysen@eu.lukoil.com
Evi Robignon (Citigate) – 0472 82 84 33 – erobignon@citigate.be
Nathalie Verbeeck (Citigate) – 0475 45 75 41 – nverbeeck@citigate.be

Over LUKOIL
LUKOIL wordt in november 1991 opgericht in de vorm van een staatsoliebedrijf in de voormalige Sovjet-Unie.
LUKOIL is de afkorting van LangepasUraiKogalymneft, een samentrekking van de drie olie- en gasbedrijven van
West-Siberië: Langepasneftegaz in Langepas, Oerajneftegaz in Uraj (Oekraïne) 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 Oilbenzinestations omgedoopt tot LUKOIL. Begin 2004 neemt LUKOIL 779 Mobil-benzinestations van ConocoPhillips
over in New Jersey en Pennsylvania (USA). Op 1 juni 2007 nam LUKOIL 376 Jet tankstations over van ConocoPhillips
die gelegen waren 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 haar expansie in WestEuropa voortdurend verder: ze neemt een participatie in de ERG raffinaderij in Italië; ze koopt in Turkije een netwerk
van 700 stations en in september 2009 neemt ze een participatie van 45 % in de raffinaderij ‘Zeeland Refinery’ in
Vlissingen.
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 2de grootste privé
oliebedrijf ter wereld op vlak van oliereserves.
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