Efectele pandemiei asupra strategiei
Grupului “KMG International”
Evoluția pandemiei la nivel național și internațional, împreuna cu măsurile adoptate de autoritățile
locale, centrale și europene au determinat o regândire și adaptare a strategiei, care cuprinde
toate direcțiile cheie: operațional, resurse umane, financiar și investiții.
Obiectivul cheie al grupului este protejarea angajaților săi și a familiilor acestora, prin dezvoltarea
de programe flexibile de lucru sau „work from home”.
În contextul în care la nivel național această perioadă este caracterizată printr-o serie de decizii
de trimitere în șomaj tehnic, reducerea programului de muncă și concedieri colective, Grupul
KMG International își subliniază eforturile pentru menținerea locurilor de muncă existente.
Totodată, Grupul își reiterează accentul pe menținerea și extinderea activităților și operațiunilor
sale de bază - rafinarea țițeiului și distribuția produselor petroliere în România și în regiune.
Grupul KMG International se focusează pe continuarea dezvoltării direcțiilor sale strategice pe
piața de retail - deschiderea de noi benzinării în România și regiunea Mării Negre.
La acestea se adaugă eforturile Grupului pentru respectarea angajamentelor asumate în cadrul
Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român care a anunțat în august 2020 selectarea
contractorului general pentru construirea la cheie a centralei de cogenerare de pe platforma
Petromidia.
În același timp, KMG International deține o serie de active non-core pentru activitatea Grupului
în regiune, cum ar fi producția de țevi și fitinguri - «Palplast» SA, proiectarea și fabricarea de fitinguri
industriale - «Rominserv Valves IAIFO» SRL , servicii de securitate, protecție și prevenirea situațiilor
Urgență - «Global Security Sistem» SA sau deservirea sondelor de petrol - «Rompetrol Well Services»
SA. Ca parte a strategiei mai largi susținute de acționarul unic – JSC NC „KazMunayGas”, Grupul
KMG International are în vedere dezinvestirea participațiilor sale în toate activele non-core în
măsura în care există oferte de preluare atractive.
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