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Wintershall kjøper seg inn i de største ikke-utbygde 
gass- og kondensatfeltene i De forente arabiske 
emirater 

 10 % andel i Ghasha-lisensen i Abu Dhabi 

 Tett partnerskap med ADNOC: lisens med 
kontraktsperiode på 40 år  

 Milliardinvesteringer i vekstregionen i Gulfen 

Abu Dhabi. Wintershall investerer i et av verdens viktigste områder 

for olje- og gassproduksjon. Selskapet kjøper en andel på ti prosent i 

Ghasha-lisensen sammen med Abu Dhabi National Oil Company 

(ADNOC) i De forente arabiske emirater. Hail, Ghasha, Dalma og 

andre surgass- og kondensatfelt, som for eksempel Nasr, SARB og 

Mubarraz ligger i Al Dhafra-regionen utenfor kysten av Abu Dhabi.  

En lisensavtale er nå signert mellom Dr. Sultan Ahmed Al Jaber 

(statsråd i De forente arabiske emirater og administrerende direktør i 

ADNOC-konsernet) og Mario Mehren (administrerende direktør i 

Wintershall). Til stede var også Dr. Martin Brudermüller, 

administrerende direktør i BASF. Dermed blir Wintershall for første 

gang i selskapets historie involvert i gass- og kondensatproduksjon i 

Abu Dhabi. Kontrakten om utvinning av naturressurser tildeles av 

myndighetene i Abu Dhabi og har en løpetid på 40 år. ADNOCs 

prosjektpartnere er, i tillegg til Wintershall, det italienske olje- og 

gasselskapet ENI, som har en andel på 25 %.  

«Utbyggingen av Ghasha-lisensen er en strategisk prioritering for 

ADNOC», sier Dr. Al Jaber og fortsetter: «Gassen som utvinnes 
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kommersielt fra lisensområdet vil i stor grad bidra til at vi kan innfri vår 

forpliktelse om å sikre stabil og rimelig gassforsyning, og på den 

måten oppnå vårt mål om å være selvforsynt med gass.» 

«Vi ser frem til å kunne utvide våre aktiviteter i Abu Dhabi og fortsette 

det gode samarbeidet med ADNOC», sier Brudermüller. «Gjennom 

denne avtalen legger vi et viktig grunnlag for Wintershalls 

vekststrategi», fortsetter han. 

«I likhet med ADNOC har Wintershall utstrakt erfaring med 

avgrensning og utvinning av surgass i teknisk komplekse felt», sier 

Dr. Al Jaber, og fortsetter: «Begge selskaper vil gjennom dette 

partnerskapet kunne dra nytte av hverandres erfaring, og sammen 

kan vi optimalisere kostnadene og sørge for å få mest mulig ut av alle 

tilgjengelige gassressurser. Prosjektet bygger på vår lange erfaring 

med produksjon av surgass og styrker vår ambisjon om å etablere et 

kompetansesenter i Abu Dhabi for surgass utbygginger.»  

«Vi er glade for at vi får ta del i dette prosjektet og støtte opp om 

ADNOCs 2030 Smart Growth Strategy», sier administrerende direktør 

i Wintershall, Mario Mehren. «Prosjektet passer i tillegg perfekt inn i 

vår strategi. Vi har siden 2010 jobbet med å styrke vår posisjon i 

Midtøsten ved å investere i regionen og utvikle den til enda en 

vekstregion for Wintershall. Når vi nå kan signere denne kontrakten 

har vi nådd dette målet. Vi er stolte av at ADNOC har tillit til 

Wintershall som partner. Vi ønsker å etablere et sterkt og langsiktig 

samarbeid i Abu Dhabi ogammen med ADNOC skal vi bygge opp en 

betydelig produksjon», fortsetter han.  

I henhold til ADNOCs planer skal prosjektet begynne å produsere 

rundt midten av neste tiår. Da vil det allerede bli produsert mer enn 

40 millioner kubikkmeter naturgass per dag, som er nok til å forsyne 

elektrisitet til mer enn to millioner hjem. Foruten sur- og søtgass 

inneholder reservoarene betydelige mengder kondensat. I løpet av 

den maksimale produksjonsfasen vil prosjektet også produsere mer 

enn 120 000 fat olje og høyverdig kondensat per dag.  
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Midtøsten blir ny fokusregion 

Abu Dhabi blir tradisjonelt sett på som et av verdens viktigste sentre 

for olje- og gassproduksjon. Oppstart av produksjon av 

petroleumsressurser i denne regionen er et logisk strategisk skritt for 

Wintershall. Med utvidelsen av selskapets egne operasjoner i denne 

regionen blir Midtøsten ytterligere en kjerneregion for selskapet, i 

tillegg til Europa, Russland, Nord-Afrika og Sør-Amerika. «Produksjon 

av naturgass i Abu Dhabi komplimenter vår eksisterende portefølje. 

Vi kan tilby flere tiår med erfaring innen sikker utbygging av 

surgassfelt», sier Mehren og fortsetter: «Wintershall kan vise til 120 

år med produksjon av petroleumsressurser i Tyskland. Vi skal bidra 

med teknisk kompetanse, erfaring fra prosjektimplementering samt 

kostnadseffektivitet i Abu Dhabi i tiårene som kommer.» 

Operatør siden 2012 i Shuwaihat-prosjektet i Abu Dhabi 

Wintershall var det første tyske lete- og produksjonsselskapet som 

åpnet kontor i De forente arabiske emirater i 2010. I juni 2012 ble 

Wintershall, ADNOC og det østerrikske selskapet OMV enige om å 

gjennomføre teknisk evaluering av surgass- og kondensatfeltet 

Shuwaihat. Som operatør var Wintershall ansvarlig for det tekniske 

letearbeidet på feltet og bidro med blant annet viktig erfaring fra sine 

40 år som surgassprodusent i Tyskland. «Wintershall er spesielt 

kvalifisert for offshore-operasjoner i Ghasha-lisensen», sier Mehren 

og fortsetter: «Vi har ekspertise innen boreteknisk krevende brønner 

og effektiv feltutbygging. I tillegg vet vi nøyaktig hva som er viktig i 

økologisk sårbare områder.» 

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid 

datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av 

naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råoljeolje og naturgass i mer 

enn 85 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har 

opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er 

Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet 

har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte 
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partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter 

globalt rundt 2,000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største 

internasjonale produsent av råolje og naturgass. 

I slutten av september 2018 signerte BASF og LetterOne en bindende avtale om å 

fusjonere sine respektive olje- og gassvirksomheter, Wintershall og DEA (Deutsche 

Erdöl AG). Transaksjonen forventes gjennomført i første halvdel av 2019, forutsatt 

myndighetsgodkjenning. Wintershall DEA vil bli en ledende, uavhengig olje- og 

gassprodusent i Europa. På mellomlang sikt planlegger BASF og LetterOne en 

børsnotering (IPO) av Wintershall DEA. 

Wintershall. Shaping the future. 

Få ytterligere informasjon på internett – www.wintershall.com – eller følg oss på 

Twitter, Facebook, YouTube eller Instagram.   

 

 

Om ADNOC 

ADNOC er et stort konsern bestående av ulike energi- og petrokjemiske selskaper 

som produserer omtrent 3 millioner fat olje og 10,5 milliarder kubikkfot rågass per 

dag. De integrerte oppstrøms-, midtstrøms- og nedstrømsaktivitetene gjennomføres 

av 14 datterselskaper og joint venture-selskaper med spisskompetanse. Besøk 

www.adnoc.ae for å finne ut mer. For ytterligere informasjon: media@adnoc.ae 
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