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Zamet Industry S.A. wspiera eksploatację pola naftowego Gina Krog

Piotrków Trybunalski, 11.08.2017 r. – Zamet Industry S.A. wykonał elementy platformy służącej do
eksploatacji pola naftowo-gazowego Gina Krog na Morzu Północnym. Wydobycie gazu i ropy na tym
terenie rozpoczęło się w lipcu tego roku. Konstrukcja przygotowana przez Zamet i zamontowana na
dnie morza wspiera złożony proces wydobycia surowców oraz ich transport.

– Wykonanie przez Zamet Industry konstrukcji stalowej modułów platformy wiertniczej do pola naftowo-gazowego
Gina Krog to kolejna, udana realizacja w obszarze wydobywczym. Wykorzystując nasze wieloletnie, sięgające
przełomu XX i XXI wieku, doświadczenie w produkcji urządzeń na platformy wiertnicze oraz konstrukcji do
podwodnego wydobycia ropy i gazu, współpracujemy ze światowymi potentatami w sektorze offshore. Konstrukcje
dostarczane przez Zamet Industry od lat wykorzystywane są m.in. na Morzu Północnym, u wybrzeży Republiki
Konga, Angoli, Australii, Indonezji i wielu innych miejscach świata – mówi Tomasz Jakubowski, Prezes Zarządu
Zamet Industry S.A.

Pole Gina Krog, które leży ok. 30 km od wybrzeża Norwegii zostało odkryte w 1974 r. Początkowo było oceniane,
jako niewielkie złoże gazowe. Potencjał pola oraz jego zasobność w duże ilości ropy naftowej zostały poznane 10
lat temu. W 2014 roku udziały w złożu nabyła firma PGNiG Upstream Norway. Operatorem koncesji jest Statoil
Petroleum AS posiadający 58.7 proc. udziałów. Pozostałymi konsorcjantami są - Total E&P Norge AS (15 proc.),
KUFPEC Norway AS (15 proc.) i Aker BP ASA (3.3 proc.).

Pole naftowo-gazowe Gina Krog liczy 106 milionów baryłek ropy naftowej, prawie 12 miliardów metrów
sześciennych gazu i ponad 3 miliony ton gazu ziemnego. Surowce będą przetwarzane przy użyciu stałego zakładu
produkcyjnego i statku magazynowego. Olej zostanie wywieziony za pomocą tankowców, natomiast gaz trafi do
platformy Sleipner A w celu ostatecznego przetworzenia.

O ZAMET INDUSTRY S.A.:
Zamet Industry S.A. specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych maszyn i urządzeń, m.in. na potrzeby sektora
offshore.
Zamet Industry S.A. wykonuje m.in. urządzenia na platformy wiertnicze, urządzenia do podwodnego wydobycia
ropy i gazu, urządzenia dźwigowe, przeładunkowe oraz maszyny dla górnictwa i energetyki.

Zamet Industry S.A. jest właścicielem 100 proc. udziałów spółki Zamet Budowa Maszyn S.A., która specjalizuje się
projektowaniu, budowie oraz serwisowaniu maszyn dla hutnictwa oraz zakładów przetwórstwa stali i metali
nieżelaznych.
Zamet Industry jest częścią Grupy TDJ SA – polskiej, prywatnej firmy inwestycyjnej, która od ponad 30 lat prowadzi
działalność w wielu sektorach gospodarki. Akcje Zamet Industry S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów
Wartościowych w październiku 2011 r.
www.zamet-industry.com.pl
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