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Petrolova vizija za leto 2022 nas zavezuje, da bomo kot pomemben regijski ponudnik celovitih in trajnostnih
rešitev energetiko, trgovino, mobilnost in napredne storitve povezovali v odlično uporabniško izkušnjo. Z
inovativnostjo, digitalnimi rešitvami, stroškovno učinkovitostjo in partnerstvi bomo razvijali uspešne poslovne
modele.

Naš poslovni model temelji na inovativnosti in stroškovni učinkovitosti, strankam pa ponujamo enostavne,
celovite, sodobne in zanesljive rešitve. Obvladovanje tveganj je vpeto v vse ravni našega delovanja, tako
ustvarjamo novo vrednost za delničarje in ohranjamo investicijsko bonitetno oceno.

Skupina Petrol deluje na trgih srednje in primarno jugovzhodne Evrope. V trgovsko in energetsko dejavnost na
teh trgih, poleg številnih obstoječih večjih in manjših podjetij z inovativnimi poslovnimi modeli, vstopajo novi,
tudi globalni akterji. Globalno in lokalno se soočamo z velikimi družbenimi in tehnološkimi spremembami, ki jih
lahko na kratko označimo s pojmom »digitalna globalizacija«. Vse to povečuje nevarnosti in hkrati ponuja nove
priložnosti.

Naše ključne strateške usmeritve - strateške teme - do leta 2022 so:

1. Uravnoteženost med stabilnim poslovanjem in razvojem za nove izzive.

2. Povečevanje vrednosti na stranko s celovito ponudbo in odlično uporabniško izkušnjo.

3. Procesna učinkovitost in upravljanje tveganj.

Z doseganjem zastavljenih ciljev se bo krepila dolgoročna finančna stabilnost skupine Petrol. S stabilno
dividendno politiko bomo zagotavljali uravnoteženost dividendnih donosov delničarjev ter uporabo prostega
denarnega toka za financiranje investicijskih načrtov skupine Petrol. To bo zagotavljalo dolgoročno rast in
razvoj skupine Petrol, s tem pa maksimiranje vrednosti za lastnike.

Bonitetna hiša Standard & Poor's Rating Services je dne 10. oktobra 2019 družbi Petrol d.d., Ljubljana
ponovno potrdila dolgoročno bonitetno oceno »BBB-» in kratkoročno »A-3« ter oceno prihodnjega izgleda
bonitetne ocene »stabilno«. S tem se Petrol d.d., Ljubljana uvršča v prestižni krog družb z investicijsko
bonitetno oceno. Ohranitev investicijske bonitetne ocene je zato eden ključnih ciljev naše strategije.

Uprava družbe je nemudoma po imenovanju na seji nadzornega sveta družbe dne 24.10.2019 pričela z
nadaljevanjem vseh ključnih začetih poslovnih aktivnosti, s poudarkom na pripravi poslovnega načrta družbe
za leto 2020 in nadaljevanjem vseh potrebnih postopkov na odprtih projektih družbe, z namenom uspešnega
zaključka poslovnega leta 2019. Poslovanje Skupine Petrol poteka nemoteno in skladno s potrjeno strategijo in
letnim planom.
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