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Trafigura, pe scurt

Trafigura Group este una dintre cele mai mari case independente de comerț 
și logistică din lume. Având 62 birouri în 35 țări, rețeaua Grupului ajunge în 
fiecare colț al lumii.

În ultimul sfert de secol, serviciile noastre end-to-end la nivel internațional 
au conectat producătorii și consumatorii la nivel global și au adus mai multă 
prosperitate prin dezvoltarea comerțului.

Structura noastră

Puma Energy
Trafigura este un acționar cu 49,6 procente la Puma Energy,  
o companie globală de distribuție a produselor petroliere.  
Compania gestionează aproape 20 milioane m3 de combustibil  
prin rețeaua sa de 104 terminale de stocare, 71 aeroporturi  
și peste 3.060 stații de distribuție carburanți.

Galena Asset Management
Galena Asset Management oferă investitorilor soluții alternative 
specializate de investiții prin investițiile sale în active reale și fonduri de 
investiții private. Funcționează independent, dar beneficiază de 
informațiile Grupului privind cererea și oferta globală de mărfuri.

Trafigura Mining Group
The Mining Group administrează operațiunile miniere, dezvoltă 
proiecte, desfășoară audituri tehnice ale proiectelor tehnice existente 
sau viitoare și oferă servicii de consultanță și asistență departamentului 
de tranzacționare Trafigura, partenerilor de tranzacționare și pentru 
Galena Asset Management.

Impala Terminals 
Impala Terminals este un furnizor de logistică multimodală 
concentrată pe piețele emergente bazate pe export. Aceasta deține și 
operează porturi, terminale portuare, depozite și active de transport. 
Are experiență deosebită în furnizarea de soluții logistice eficiente în 
medii solicitante și locuri greu accesibile.

$136,4 mld
Veniturile grupului

325.9mmt*
Volum combinate  
al mărfurilor tranzacționate

   * Milioane tone metrice
** Toate cifrele referitoare la angajați reprezintă totaluri anuale medii.
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$51,0 mld+
Linii financiare disponibile pt.Trafigura

3,935
Angajați**

Active industriale și financiare



Trafigura adaugă valoare tranzacțiilor globale cu resurse naturale  
prin servicii și performanță de excepție în tot lanțul de aprovizionare.  
Conectăm partenerii, construim capacități și dezvoltăm  
piețe de mărfuri fizice în mod fiabil, eficient și responsabil.

Anvergură globală
Creăm legături puternice între furnizori și utilizatorii finali prin  
rețeaua noastră globală, logistică eficientă și o înțelegere inegalabilă 
a pieței. Activitățile noastre ne așează în inima economiei globale – 
lucrăm cu guverne, companii de stat și multinaționale de top. 
Gestionăm 4.000 mijloace de transport și tranzacționăm peste 
320 milioane tone metrice anual.

Logistică și infrastructură
Creăm și dezvoltăm rute comerciale active. Acolo unde nu există 
infrastructură, o construim. Dacă există, investim în îmbunătățirea 
acesteia. Infrastructura noastră amplasată strategic ne aduce clienții 
mai aproape de piețele globale. Investim în porturi, terminale și 
logistică pentru a ne amplifica activitățile de tranzacționare fizică. 
Construim depozite și facilități de stocare, utilizăm parcuri de 
camioane și flote de barje, achiziționăm și navlosim nave, dezvoltăm 
mine – implementând sisteme de primă clasă – pentru îmbunătățirea 
fluxurilor comerciale.

Serviciu end-to-end
Configurăm activitatea în funcție de necesitățile clientului și 
colaborăm pentru a dezvolta relații durabile, reciproc avantajoase. 
Serviciile noastre adaugă valoare în fiecare etapă a lanțului de 
aprovizionare. Ajungem în locuri greu accesibile și oferim consultanță 
tehnică și asistență financiară. Construim infrastructura și planificăm 
logistica pentru a eficientiza și simplifica transportul. Operăm la scară 
prin terminale ultramoderne. Livrăm mărfuri la timp și conform 
specificațiilor, oriunde sunt necesare.

Forță și experiență financiară
Modelul nostru de afaceri este rezistent, chiar și pe piețele cele mai 
volatile. Bilanțul puternic al Trafigura, angajamentul față de industrie 
și activele din infrastructură ne oferă posibilitatea de a ne ajuta 
partenerii prin contracte preplătite, acorduri de tarifare și forme 
alternative de asistență financiară. Avem acorduri de creditare cu 
peste 120 bănci și avem acces la linii de creditare în valoare de peste 
50 miliarde USD.

Capacitatea și punctele noastre  
forte pe piaţă 



Trafigura s-a păstrat în prima linie a tendințelor mărfurilor, 
adaptându-se și profitând de schimbările de pe piața energetică 
globală. Ne extindem rapid prezența în domeniul gazelor naturale  
în Europa pentru a satisface o creștere a cererii.

Creșterea prezenţei noastre pe piaţa 
gazelor naturale din Europa

50 TWh
Volumul gazelor naturale tranzacționate în 2017 (ENV, 
Spania, Italia, Franța, Ucraina și Europa Centrală și de Est)

150+
Acorduri principale semnate pentru gaze EFET,  
acorduri cadru și acorduri interne în Ucraina

15 TWh
Nivelul maxim al stocării administrat în toată Europa

Piața gazelor naturale din Europa este modificată pentru a ajuta la 
îndeplinirea obiectivului UE de realizare a unei piețe interne de 
energie complet integrate în care statele membre UE pot tranzacționa 
cu ușurință gaze și electricitate peste granițe și pot colabora cu privire 
la problemele de management al rețelei; aici se include trecerea la 
alternative de combustibil mai curat, cum ar fi gazele naturale sau GNL, 
îmbunătățirea interconectivității pe conductă între țări și liberalizarea 
piețelor din Europa Centrală și de Est.

Cu ajutorul echipelor de tranzacționare a gazelor din Geneva, Elveția,  
și Kiev, Ucraina, Trafigura are capacități de tranzacționare fizică în toată 
majoritatea jurisdicțiilor europene și este activă în prezent în mai mult 
de 20 țări din regiune:

• Europa de nord-vest: Olanda, Franța, Germania, Marea Britanie, 
Belgia, Danemarca.

• Europa Centrală: Austria, Republica Cehă, Slovacia, Elveția.
• Europa de Est: Ucraina, România, Ungaria, Balcani, Grecia.
• Europa de Sud: Italia, Spania, Portugalia.
• Țările Baltice: Lituania, Letonia, Estonia.

Suntem foarte bine poziționați pentru a oferi clienților noștri soluțiile 
cele mai flexibile, personalizate, în domeniul aprovizionării, capacității, 
transportului, stocării și finanțării. Considerăm că o astfel de 
poziționare va avea o valoare specială pe măsura continuării 
liberalizării pieței și diversificării surselor de aprovizionare.

Viitoarele posibilități de arbitraj dintre GNL și gazele naturale, 
combinate cu informațiile despre piață ale Trafigura, ne vor  
permite să dezvoltăm o propunere de valoare unică  
partenerilor și colaboratorilor nostri.

Prezența Trafigura pe piața gazelor naturale din Europa



Pătrunderea Trafigura pe piața din România este un proiect 
strategic al Grupului. Ne propunem creșterea, avansarea și 
diversificarea tranzacționării de gaze naturale din România, 
cu perspectivă pe termen lung.

Gazul natural din România

Trafigura va aduce cele mai bune practici de piață și standarde înalte 
de responsabilitate, fiabilitate și reacție promptă pe piața gazelor din 
România. Echipa noastră locală are experiență profesională deosebită 
pe această piață. Acționăm pe toate cele trei puncte principale de 
interconectare ale României cu Ungaria, Ucraina și Bulgaria și oferim 
un portofoliu de aprovizionare diversificat prin colaborarea strânsă 
cu producătorii de gaz locali.

Romania este pe poziția a treia în topul european al rezervelor 
naturale din UE, după Olanda și Marea Nordului. Având în vedere 
potențialul său ridicat de a deveni un centru regional pentru gazul 
natural și adoptarea normelor UE pentru liberalizarea pieței sale, 
Trafigura este în măsură să promoveze o piață de gaze lichidă, 
deschisă și sigură în țară.

Sprijinim în mod activ reformele actuale ale pieței de gaze din 
România, promovând transparența și concurența nerestricționată 
care vor alimenta creșterea pe termen lung și stabilitatea în regiune.

4.5m MWh 
Ținta de tranzacționare anuală în România



Trafigura Group Pte. Ltd. și companiile unde are participațiuni directe sau 
indirecte reprezintă entități separate și distincte. În acest material, expresiile 
colective ‘Trafigura’, ‘Trafigura Group’, ‘Compania’ și ‘Grupul’ pot fi folosite din 
motive de simplitate acolo unde se face referire generală la aceste companii.  
În mod asemănător, termenii ‘noi’, ‘nouă’, și ‘înșine’ sunt utilizați în unele locuri 
pentru a face referire la companiile Trafigura Group în general. Aceste expresii 
sunt folosite și acolo unde nu este nevoie de identificarea unei anumite 
companii sau unor anumite companii.

Trafigura Pte. Ltd.

10 Collyer Quay #29-00 
Ocean Financial Centre 
Singapore 049315

Tel : +(65) 6319 2960 
Fax : +(65) 6734 9448
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