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Το2017 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για την ελληνική πετρελαϊκή εταιρεία Energean.
Συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας Eurotech, η
οποία τότε ήταν ο κάτοχος του 100% της Καβάλα Όιλ.
Ποιαήταν η κατάσταση τότε; Η εικόνα για τα κοιτάσματα αρνητική, καθώς τα αποθέματα
πετρελαίου ήταν μόλις 2 εκατομμύρια βαρέλια. Η εταιρεία εμφάνιζε υπέρογκα χρέη της τάξης των
80 εκατ. ευρώ και στην κυριολεξία χρωστούσε παντού. Και το χειρότερο, είχε κάκιστη φήμη αφού ο
προηγούμενος μέτοχος είχε αφήσει πίσω του μια ξερή γεώτρηση, για την οποία είχε ο ίδιος
καλλιεργήσει προσδοκίες για την ύπαρξη 1 δισεκατομμυρίου βαρελιών. Μάλιστα το συγκεκριμένο
περιστατικό στάθηκε η αφορμή να αλλάξει ο κανονισμός του χρηματιστηρίου του Λονδίνου για τις
εισηγμένες πετρελαϊκές.
Τότελοιπόν όταν οι δύο πρώτοι τολμηροί άνθρωποί της Energean, ο Μαθιός Ρήγας και ο Στάθης
Τοπούζογλου, αποφάσιζαν να μπουν στην Καβάλα Όιλ και στην αγορά των υδρογονανθράκων
της Ελλάδας, άκουγαν από όλους τους σοβαρούς ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούσαν την
ίδια ατάκα: που πηγαίνετε να μπλέξετε. Όμως εκείνοι απαντούσαν ότι θα φτιάξουν μια εταιρεία
που θα τη βγάλουν στο εξωτερικό…
Έναχρόνο μετά λοιπόν, το 2008 η Energean πετυχαίνει τη χρονική επέκταση της άδειας του
Πρίνου και ξεκινά την πρώτη γεώτρηση για την ανάπτυξη του πεδίου Βόρειος Πρίνος και Ε. Εκείνη
λοιπόν η γεώτρηση, που οδήγησε στο να αυξηθούν τα αποθέματα πετρελαίου και να συνεχιστεί η
παραγωγή του Πρίνου. Μόνο από το Βόρειο Πρίνο από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν ήδη
παραχθεί 1,2 εκατ. βαρέλια και η παραγωγή συνεχίζεται. Η περιοχή που το 2007 εμφάνιζε 2
εκατομμύρια βαρέλια αποθέματα, σήμερα με βάση την ανεξάρτητη αποτίμηση που έχει γίνει,
διαθέτει πιστοποιημένα αποθέματα 40 εκατ. βαρέλια ενώ ακόμη 28 εκατομμύρια είναι δυνητικοί
πόροι (contigent).
Το2010 έρχεται και η πρώτη διεθνής επέκταση με την απόκτηση μεριδίου σε χερσαίο πεδίο στην
Αίγυπτο, ενώ εκείνη την περίοδο αρχίζει να ανακινείται στην πολιτική ηγεσία του τότε υπουργείου

περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) η ιδέα της αναβίωσης της αγοράς
έρευνας πετρελαίου στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Μανιάτης ξεκινά το διαγωνισμό open door και το
2012 η Energean συμμετέχει κερδίζοντας τις περιοχές των Ιωαννίνων και του Κατακόλου.
Το2013 η τότε κυβέρνηση επικυρώνει την 25ετή παράταση της άδειας στον Πρίνο και την ίδια
χρονιά στην Energean γίνεται μια από τις πρώτες άμεσες ξένες επενδύσεις στην πραγματική
οικονομία της χώρας. Το μεγάλο επενδυτικό fund Third Point μπαίνει στην εταιρεία ως μέτοχος και
εισφέρει 60 εκατ. δολάρια.
Ηεπόμενη χρονιά βρίσκει την εταιρεία ακόμη πιο θωρακισμένη απέναντι στην ελληνική κρίση αφού
υπογράφεται η συμφωνία με τη BP για την πώληση του συνόλου της παραγωγής του Πρίνου, ένα
deal με τεράστια υπεραξία όπως αποδείχθηκε ένα χρόνο μετά, όταν επιβλήθηκαν τα capital
controls. Την ίδια χρονιά, το 2014 η βουλή κυρώνει την παραχώρηση του Κατακόλου και των
Ιωαννίνων, ενώ υλοποιείται η μεγάλη επένδυση της απόκτησης του ιδιόκτητου γεωτρύπανου
Energean Force. Τα επόμενα χρόνια μέχρι σήμερα είναι η περίοδος κατά την οποία η εταιρεία
βγαίνει ακόμη πιο πολύ από τα ελληνικά σύνορα και επεκτείνεται στο Μαυροβούνιο, ενώ η μεγάλη
κίνηση γίνεται με την απόκτηση το 2016 των κοιτασμάτων Καρίς και Τανίν στο Ισραήλ από τις
εταιρείες Delek και Avner. Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα η εταιρεία που έχει αποκτήσει το μπλοκ της
Αιτωλοακαρνανίας υπογράφει συμφωνία farm in με την ισπανική Repsol η οποία εισέρχεται τόσο
στην Αιτωλοακαρνανία όσο και στην Ήπειρο.
Πήραμεμια εταιρεία με χρέη, φθίνουσα παραγωγή και μια ξερή γεώτρηση και σήμερα έχουμε μια
εταιρεία που μεγαλώνει διαρκώς, έχει παρουσία σε 4 χώρες, έχει 14 άδειες και αναπτύσσει το
μεγαλύτερο πρότζεκ της ιστορίας της με προϋπολογισμό 1,5 δισ. δολάρια, ανέφεραν πρόσφατα
πηγές της εταιρείας, η οποία ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα που πιθανότατα θα
περιλαμβάνει τη δημόσια προσφορά μετοχών στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Το βέβαιο είναι ότι
τα 10 πρώτα χρόνια παρουσίας της Energean, αφήνουν υποσχέσεις για ενδιαφέρουσα συνέχεια…
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