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Texaco sa zaujíma o našich poľnohospodárov
Jedna z najväčších ropných spoločností na svete,
americký koncern Texaco,
sa prostredníctvom spoločnosti Prista Group snaží dostať svoje výrobky aj
na náš poľnohospodársky
trh. Vysoká spotreba
olejov v strojoch a bioplynových staniciach vytvára
dostatočne veľký dopyt aj
pre takéhoto giganta.

Bratislava 17. marca
2015. V súčasnej dobe si väčšina
poľnohospodárskych
podnikov zabezpečuje oleje od dodávateľov techniky
alebo ich nakupuje od lokálnych distribútorov. Nevýhodou takéhoto nákupu je síce
ľahká dostupnosť, ale vysoká cena. Pritom práve poľnohospodárstvo je jedným
z veľkých odberateľov mazív
a cena za ne nie je zanedbateľnou súčasťou rozpočtu
každého družstva, hlavne
ak vlastní bioplynovú stanicu. Aj keď je spotreba olejov
vysoká, stále nepostačuje na
získanie zaujímavých objemových zliav, alebo na priame odbery z rafinérie.
„Koncern hľadá na sloven-

Očakávame, že
našim družstvám
sa cena nákupu
olejov zníži
o štvrtinu, čo
bude pri spotrebe
35 000 litrov
ročne značná
úspora, povedal
Marián Haverlík
Marián Haverlík zo Slovenského farmárskeho družstva po rokovaniach s Bélom Tóthom, manažérom Texaco-Chevron pre strednú Európu.

skom poľnohospodárskom
trhu skúseného a veľkého
partnera, ktorý dokáže vytvoriť dostatočne veľký nákupný objem. Tento je možné zabezpečiť len vtedy, keď
sa nákupy realizujú pre viacero družstiev súčasne. Preto sme ako prvé oslovili Slovenské farmárske družstvo,

ktoré patrí medzi lídrov vo
vašom poľnohospodárstve,“
povedal Béla Tóth, regionálny obchodný riaditeľ.
Najvyššiu spotrebu oleja
majú pritom družstvá pri
bioplynových
staniciach,
kde ich spotreba v priemere
dosahuje až 3 500 litrov za
rok. Texaco používa na vý-

robu ponúkaných olejov pre
bipolynové stanice vo svojom výrobnom závode v Belgicku kvalitnejší základový
olej. Ten predlžuje servisný
interval, čo má priamy vplyv
na ziskovosť bioplynových
staníc.
„Za Slovenské farmárske
družstvo môžem potvrdiť,

zo Slovenského
farmárskeho
družstva.
že prvé rokovania s Prista
Group, zastupujúcou Texaco
už prebehli. Sľubujeme si
od nich, že sa našim družstvám cena nákupu olejov

zníži o štvrtinu, čo pri spotrebe 35 000 litrov ročne bude
predstavovať značnú úsporu. Našou výhodou je, že
združujeme viacero podnikov, čím sa stávame veľkoodberateľom a tak dosahujeme
lepšie nákupné ceny na naftu, osivá, poistenie a ďalšie
nákladové položky,“ povedal
finančný riaditeľ Slovenského farmárskeho, družstva,
Marián Haverlík.
Spoločnosť Texaco vznikla
v roku 1901 v v Beaumont,
štát Texas po objavení ropy
v tomto regióne. Dlhé desaťročia bolo Texaco jedinou
firmou predávajúcou benzín pod rovnakým názvom
vo všetkých 50 štátoch USA
a Kanade. Firma pôsobí
takmer na celom svete, ale
najmä v USA, Kanade, Latinskej Amerike, západnej Afrike a Európe. Prista Oil Group
je holdingová spoločnosť so
sídlom v Holandsku. V oblasti mazív je to jedna z najväčších európskych spoločností
a pôsobí vo viac ako dvadsiatich krajinách Európy, Strednom východe, Ázie a Afriky.
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