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Στην τελική φάση των συζητήσεων για την απόκτηση του 32% της υπό κατασκευής
εγκατάστασης υγραερίου (LPG) στο Βασιλικό της Κύπρου βρίσκονται τα ΕΛΠΕ. Σήμερα,
πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες να βρεθεί για το λόγο αυτό στο νησί, ο διευθύνων
σύμβουλος του ομίλου Ανδρέας Σιαμίσιης και ενώ αναμένεται η τελική έγκριση από την Επ.
Ανταγωνισμού.
Το τερματικό, μέτοχος του οποίου είναι ο κυπριακός όμιλος Petrolina, η μεγαλύτερη
επιχείρηση πετρελαιοειδών της Κύπρου, συμφερόντων της οικογένειας Λευκαρίτη, εκτιμάται
ότι θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει προς τα τέλη του χρόνου. Η εγκατάσταση θα διαθέτει
αποθηκευτικούς χώρους 5000 μ.τ. και εμφιαλωτήριο κυλίνδρων, για την κάλυψη των
αναγκών όλων των εταιρειών εμπορίας LPG στην Κύπρο.
Η Κύπρος έχει μπει εδώ και καιρό στο επίκεντρο της συζήτησης για τα ΕΛΠΕ, τα οποία και
παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο νησί. Σημειώνεται ότι ο όμιλος έχει επενδύσει στην
αγορά της Κύπρου άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ πέρυσι είχε υλοποιήσει
επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών στην περιοχή Βασιλικού, σε
εκσυγχρονισμό του δικτύου αλλά και σε εξαγορές για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε
βιομηχανικούς πελάτες.
Ο κυπριακός Όμιλος Petrolina, είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση πετρελαιοειδών της Κύπρου.
Ιδρύθηκε το 1961 με την επωνυμία FINA(Cyprus) Ltd, έχοντας αρχικά ως κυριότερη
δραστηριότητα την εμπορία πετρελαιοειδών και υγραερίου. Ακολούθησε το 1983 η εξαγορά
από τον όμιλο εταιρειών Λευκαρίτη και μετονομάστηκε σε Lina Ltd, ενώ το 1999
μετονομάστηκε σε Petrolina (Holdings) Ltd.

Σήμερα διαθέτει ιδιόκτητες υποδομές αποθήκευσης και διαχείρισης υγρών καυσίμων στο
Βασιλικό, μια επένδυση άνω των 80 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε προ μερικών ετών.
Στο επίπεδο της λιανικής, διαθέτει δίκτυο 100 πρατηρίων καυσίμων σε όλη την Κυπριακή
Δημοκρατία τα οποία λειτουργούν κάτω από τις εμπορικές επωνυμίες Petrolina και
Agip. Διατηρεί για πολλές δεκαετίες στενή συνεργασία με τον ιταλικό κολοσσό ΕΝΙ που
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αποκλειστική άδεια εισαγωγής και εμπορίας των
λιπαντικών, γράσων και ειδικών υγρών ENI στην Κύπρο.
Η εταιρεία προμηθεύει την κυπριακή αγορά με καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, καύσιμα για
βιομηχανική χρήση, καύσιμα πλοίων και αεροσκαφών, υγραέριο, λιπαντικά, μηχανέλαια και
άλλα σχετικά προϊόντα. Από το Δεκέμβριο του 2000 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου. Στα τέλη του 2020, η Petrolina έκανε την είσοδό της στην ελληνική αγορά,
εξαγοράζοντας έπειτα από πολύμηνες συζητήσεις την ελληνική Silk Oil.
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