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POLSKI GAZ "ROZPYCHA SIĘ" NA UKRAIŃSKIM
RYNKU
ERU Trading we współpracy z PGNiG SA dostarczy w 2017 roku 218 mln m3 gazu z Polski do
ukraińskiego operatora sieci przesyłowych i magazynów Ukrtransgaz.
To pierwszy kontrakt w historii Ukrtransgaz, który zrealizują podmioty związane nie tylko z ukraińską
państwową spółką Naftogaz. Surowiec, który PGNIG dostarczy do ukraińskiej ERU Trading zostanie
przeznaczony na potrzeby własne Ukrtransgaz.
„W zeszłym roku z sukcesem rozpoczęliśmy eksport gazu na Ukrainę. Cały czas uważnie analizujemy
kolejne możliwości sprzedaży gazu ziemnego na otwierającym się ukraińskim rynku, który rozwija się
dynamicznie dzięki wdrażaniu regulacji i standardów europejskich” – powiedział Maciej Woźniak,
wiceprezes PGNiG SA ds. handlowych. – „Wygrana ERU Trading w przetargu na jedną z transz
dostaw do Ukrtransgazu to najlepszy dowód na dużą konkurencyjność warunków zakupu gazu z
PGNiG. Dobre wyniki współpracy z naszym ukraińskim partnerem ERU Trading pozwalają z
optymizmem patrzeć na dalszy wzrost sprzedaży na Ukrainie” – dodaje prezes Woźniak.
Zobacz także: Fitch: PGNiG z ratingiem (BBB-) ze stabilną perspektywą
Zobacz także: PGNiG rozwija krajowe wydobycie. „Bezpieczeństwo i eksport” [ANALIZA]
„ERU aktywnie działa na Ukrainie od trzech lat i odniesiony w minionym tygodniu sukces w przetargu
Uktransgazu traktujemy jako kolejny kamień milowy naszej działalności. To ważny krok tak dla nas,
jak i dla dostawców gazu oraz całego rynku”– powiedział Dale Perry, prezes ERU
Corporation. „Ostatnie dni były dla ERU bardzo dynamiczne. Podpisaliśmy opiewający na 38 milionów
dolarów kontrakt ubezpieczeniowy z agencją amerykańskiego rządu OPIC, który gwarantuje nam
zabezpieczenie dostaw i magazynowania dużych wolumenów gazu. W ciągu ubiegłego roku ERU ściśle
współpracowało z PGNiG, a dzisiejszy komunikat jest wymownym potwierdzeniem tego, co udało się
osiągnąć dzięki naszym wspólnym wysiłkom” – dodał prezes Perry.
Postępowanie przetargowe odbyło się na platformie zakupowej, która pozwala na bieżąco śledzić
wartości składanych ofert, co zapewnia przejrzystość i równe warunki dla wszystkich uczestników
aukcji.
Ukrtransgaz to państwowy operator sieci przesyłowych i magazynów gazu na Ukrainie. Aktualnie
ﬁrma przygotowuje się do wymaganego przez przepisy Unii Europejskiej procesu unbundlingu, czyli
wydzielenia własnościowego ze struktur państwowego monopolisty na rynku gazu ziemnego – NAK
Naftogaz Ukrainy.
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ERU Trading jest wiodącym prywatnym dostawcą gazu ziemnego na Ukrainie. Oferuje usługi związane
z zarządzaniem portfelem, z uwzględnieniem realizacji eksportu oraz dostaw na rynku krajowym
energii elektrycznej, produktów ropopochodnych, węgla oraz produktów rolnych i innych surowców.
ERU Trading jest własnością amerykańskiej ﬁrmy ERU Corporation.

