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WINTERSHALL DEA: UM NOVO CAMPEÃO EUROPEU





Unidas, a Wintershall e a DEA Deutsche Erdoel AG são agora o
maior produtor europeu independente de gás e óleo
Portfólio global com fortes perspetivas de crescimento
Estreia na Bolsa (IPO) planejado para o segundo semestre de
2020.
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Kassel/Hamburgo. A Wintershall e a DEA Deutsche Erdoel AG
completaram a fusão das duas empresas. Desta forma, a Wintershall
Dea se torna na maior empresa europeia independente produtora de
gás e óleo. Nós somos um Campeão Europeu e prestamos uma
importante contribuição para a segurança de abastecimento energético
na Europa“, afirma Mario Mehren, presidente do Conselho de
Administração da Wintershall Dea. Depois de terem sido concedidas as
respetivas licenças por parte de todas as entidades relevantes,
acionistas da BASF e LetterOne completaram, a 1 de maio de 2019, a
fusão. A fusão foi acordada em setembro de 2018.
Em 2018, a produção anual da Wintershall e da DEA englobou um
montante de 215 milhões de barris de óleo equivalente a uma
exploração diária de 590.000 boe. No final de 2018, as reservas provadas
se elevavam a 2,4 bilhões de boe, correspondendo a 11 anos de garantia
no alcance das reservas. A fusão das duas empresas estabelece
importantes parâmetros para o seu crescimento económico. Entre os
anos de 2021 e 2023, a produção diária da Wintershall Dea deverá
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aumentar para 750 mil a 800 mil boe. Tal corresponde a um crescimento
anual de 6% a 8% da produção. Este crescimento deverá ser atingido
tanto a partir do portfólio já existente como também de novas regiões
de exploração.
Juntos para o crescimento económico e aproveitamento de sinergias
Ambas empresas, a Wintershall e a DEA, há muitas décadas que se
encontram em estreita cooperação, incluindo o Mittelplate, o maior
campo de extração de petróleo da Alemanha. Segundo Mario Mehren, a
nova empresa recém-criada possui a dimensão ideal para responder aos
desafios do mercado.“Somos suficientemente grandes para sermos um
parceiro relevante para os consórcios estatais de óleo e gás. E,
simultaneamente, com autonomia e flexibilidade suficientes para
tarefas complexas onde aplkicamos as nossas competências de
engenharia engenharia Made in Germany“.
A Wintershal, a partir do terceiro ano após o Closing, espera concretizar
sinergias com um montante anual de, pelo menos, 200 milhões de Euros,
provenientes sobretudo das áreas dos custos operacionais e economia
de despesas de capital. De acordo com o atual plano, dos atuais 4.200
empregos de tempo integral existentes no mundo inteiro, deverão ser
suprimidos cerca de 1.000. Os parceiros sociais estão trabalhando
atualmente para que sejam encontradas soluções socialmente
compatíveis no que diz respeito aos necessários ajustes de pessoal.
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Um forte Portfólio com quatro regiões de enfoque prioritário
Wintershall Dea produz gás e óleo à escala mundial em quatro regiões
centrais: Europa, Rússia, América Latina e a região MENA (Médio Oriente
& Norte de África). “Como empresa energética sabemos que somos
meros guardiões dos recursos naturais do país e trabalhamos com todos
os acionistas para assegurar que nossa presença melhora a vida das
pessoas. Nos países onde a nossa presença é ativa, estamos bem
posicionados sendo, frequentemente, os líderes do mercado“, afirma
Maria Moraeus Hanssen, vice-presidente do Conselho de Administração
da Wintershall Dea. São exemplos, não só o da produção nacional na
Alemanha como também o da plataforma continental da Noruega e o
da exploração na Rússia. ”O nosso portfólio está muito bem equilibrado
tanto a nível operacional como regional e 70% da nossa produção é gás.
Isso é muito bom para a Europa, com crescente demanda de gás natural,
porque a Europa não precisa de menos, mas sim de mais gás para atingir
os seus próprios objetivos no contexto da mudança climática“, prossegue
Moraeus Hanssen.
“Wintershall Dea tem suas raízes na Alemanha, a nossa pátria é a Europa
e o nosso trabalho é Global“, resume o presidente Mario Mehren.
De acrescentar as atividades Upstream da companhia através de
participações em infraestruturas de gás natural, bem como de serviços
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de transporte no setor Midstream. Juntamente com parceiros, a
Wintershall Dea, através de empresas filiadas, opera, na Alemanha, uma
rede de 2.400 Km. de gasodutos. A empresa é também acionista no
gasoduto Nord Stream AG e presta financiamento ao Nord Stream 2 AG,
no Mar Báltico.
Valores comuns e responsabilidade conjunta
“Um dos maiores desafios do nosso tempo é proteger o clima enquanto
damos cobertura à crescente demanda mundial de energia”, afirma
Mario Mehren. “Pretendemos prestar uma importante contribuição para
ambos. O nosso objetivo é a produção de gás e óleo com sucesso
económico, aliado ao respeito pelos mais elevados padrões ambientais
e de segurança. De igual relevância é que essas fontes naturais
produzam e sejam consumidos com a maior eficiência energética e
climática possível “. Uma maior digitalização nos irá ajudar neste
caminho, pois nos capacita a um maior desempenho de HSEQ, com
eficiência melhorada e novos modos de trabalho. Será uma questão de
importância estratégica para a Wintershal DEA.”
Não só no contexto de portfólio a Wintershall e a DEA se enquadram
perfeitamente mas também nos seus valores defendidos e na sua
compreensão de trabalho em equipe, realça Mario Mehren. E é sobre
esses valores comuns que se baseia a nova empresa. Mario Mehren
prossegue “Nós somos um parceiro confiável, no trato, na nossa perícia,
no nosso desempenho.
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Nova estrutura empresarial - e, em perspetiva: estreia na Bolsa
“Há exatamente 50 anos, no ano de 1969, a Wintershall se tornou parte
do Grupo BASF. Desta forma, a Wintershall obteve a liberdade de ação
necessária para ampliar consideravelmente a sua produção no
estrangeiro. Igualmente para a DEA foi muito importante o engajamento
da LetterOne para consolidar o seu poder financeiro em 2015 ” recorda
Mario Mehren“. Chegou agora o momento oportuno para que a
Wintershall e a DEA conjuguem suas forças e para que a nova
companhia tenha a dimensão e o peso para competir no atual meio
ambiente”. A partir do Closing, a Wintershall Dea não terá empréstimos
pendentes das firmas matrizes BASF ou LetterOne. A companhia tem
como objetivo classificações de crédito de categoria de investimento.
A fase de integração da Wintershall e da DEA, deverá estar encerrada
no prazo de aproximadamente um ano. A BASF e LetterOne pretendem,
no segundo semestre de 2020, uma estreia na Bolsa para a Wintershall
DEA através de uma Oferta Pública Inicial (IPO), sujeitas às condições do
mercado.
A Wintershall DEA operará, inicialmente, como Sociedade Anônima de
Responsabilidade Limitada (GmbH) com duas sedes corporativas: Kassel
e Hamburgo. A empresa será dirigida por um Conselho de Administração
(Vorstand), composto por cinco membros: Mario Mehren, Presidente do
Conselho de Administração e Chief Executive Officer (CEO), Maria
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Moraeus Hanssen, vice-Presidente do Conselho de Administração e Chief
Operating Officer (COO), responsável pelas regiões Europa e MENA,
Thilo Wieland, membro do Conselho de Administração e responsável por
transportes e pelas regiões Rússia e América Latina, Hugo Dijgraaf, Chief
Technology Officer (CTO) e Paul Smith, Chief Financial Officer (CFO).
Sobre a Wintershall Dea
Com a fusão da Wintershall Holding GmbH com a DEA Deutsche Erdoel AG, estas
duas empresas de grande sucesso e longa tradição se colocam, com a Wintershall
Dea, na liderança das empresas europeias independentes produtoras de gás e
óleo. A empresa, com raízes alemãs e sede em Kassel e Hamburgo, busca e explora
gás e óleo à escala mundial em 13 países e por forma eficiente e responsável. Com
atividades na Europa, Rússia, América Latina e na região MENA (Oriente Médio e
África do Norte), a Wintershall Dea possui um portfólio mundial em Upstream e,
com participações no transporte de gás, também sendo ativa na área de negócios
em Midstream.
A Wintershall Dea se orgulha de mais de 120 anos de experiência como operadora
e parceira de projetos que abrangem toda a cadeia de valores de E & P. A nível
mundial, a empresa emprega cerca de 4.000 trabalhadores, provenientes de mais
de 60 nações. A empresa pretende aumentar, entre 2021 e 2023, a produção diária
média de cerca de 590.000 barris de óleo equivalente (boed) para 750.000 a 800.000
barris. A médio prazo está planejada a estreia na Bolsa.
Encontra mais informações na internet em www.wintershalldea.com ou siga no
Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube e Instagram.
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Previsões e prognósticos
A presente comunicação inclui previsões para o futuro da empresa. Essas previsões
se baseiam nas atuais avaliações e prognósticos do Conselho de Administração e
nas informações presentemente disponíveis. Essas previsões não deverão ser
compreendidas como uma garantia para os desenvolvimentos futuros e resultados
de referência. Estes desenvolvimentos futuros e resultados de referência estão
dependentes de uma multiplicidade de fatores. Neles se incluem diversos riscos e
fatores imponderáveis bem como hipóteses que, possivelmente, se podem revelar
como não concretizáveis. Não assumimos qualquer obrigação que ultrapasse as
disposições legais vigentes para a atualização das previsões para o futuro da
empresa.

