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GEOENERGO
Lendava, 24. november 2016

Obvestilo o pripravljalnih delih na vrtini Pg-10

V sklopu pripravljalnih del za pričetek proizvodnje plina iz vrtin Pg-10 in Pg-11A, bomo
na vrtini Pg-10 v teh dneh pričeli z deli za pripravo vrtine za proizvodnjo plina. Ob
zaključku prve faze pripravljalnih del bo vrtino potrebno ponovno zatesniti, pred
zatesnitvijo pa bo iz varnostnih razlogov potrebna uporaba bakle. Po zaključenih
pripravljalnih delih bomo nadaljevali z opremljanjem vrtine z dodatnimi varnostnimi
elementi, ki jih je potrebno namestiti pred pričetkom proizvodnje.
Vsa dela izvajamo v skladu z zakonodajo in najvišjimi varnostnimi standardi.

Obveščamo vas, da je Informacijska pisarna odprta vsako sredo od 15:00 do 17:00 v
poslovnih prostorih družbe Petrol Geoterm d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava. Z
morebitnimi vprašanji se lahko na nas obrnete tudi preko telefona (02) 577 22 40 ali emaila info@slovenski-plin.si.
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O Geoenergo d.o.o.
Je mešana družba v 50-odstotni lasti Petrol, d.d., Ljubljana in 50-odstotni lasti Nafta Lendava,
d.o.o. Družba Geoenergo je v skladu s podpisano koncesijsko pogodbo imetnik izključnih pravic za
izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnem prostoru v Murski depresiji za obdobje med 2002
in 2022.
Geoenergo je proizvajalec zemeljskega plina in nafte na pridobivalnem območju, kjer se že od leta
1943 nepretrgoma proizvajata plin in nafta iz obstoječih proizvodnih vrtin. Trenutno se proizvedeni
plin prodaja gospodarskim subjektom na lokaciji, saj ne obstaja ustrezni povezovalni vod do
prenosnega omrežja. Z namenom nadaljnjega razvoja plinsko naftnega polja ima družba sklenjeno
pogodbo o skupnih operacijah (Joint Operations Agreement) z družbo Ascent Slovenia Limited, na
podlagi katere zagotavlja sredstva za potrebne aktivnosti.
Ugoden domači in zanesljiv vir energije predstavlja izjemno priložnost za razvoj konkurenčnega
gospodarskega okolja v Pomurju in celotni Sloveniji ter posledično odpiranje novih delovnih mest z
višjo dodano vrednostjo.
O Ascent Resources plc (“Ascent”)
Je družba s sedežem v Londonu, katere dejavnost je raziskovanje in pridobivanje nafte ter
zemeljskega plina. Družba kotira na Londonski borzi AIM (LSE:AST). Od ustanovitve dalje so večji
del Ascentovega portfelja predstavljali evropski kopenski projekti, danes pa se družba osredotoča
na razvoj obetavnega projekta v SV Sloveniji.
Ascent upravlja skupne operacije projekta v SV Sloveniji preko svojih hčerinskih podjetij, Ascent
Slovenia Limited in Ascent Resources, d.o.o., ki sta v njegovi 100-odstotni lasti. Ascent Slovenia
Limited je partner družbe v skupnem vlaganju s podjetjem Geoenergo, d.o.o., ki je imetnik
izključnih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnem prostoru iz koncesijske
pogodbe v Murski depresiji.
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