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REBRANDING NEDERLANDSE LUKOIL-TANKSTATIONS IN 
VOLGENDE FASE 

 
1e LUKOIL-tankstation opent met stuntprijzen   

 
 
18 december 2012, Maastricht / Vilvoorde (België) – De rebranding van het 
eerste LUKOIL-tankstation in Nederland is voltooid. Met de ingebruikname 
deze week van het tankstation Malpertuis in Maastricht zet LUKOIL een 
volgende stap op de Nederlandse tankstationmarkt, na de overname van 46 
tankstations van het Smeets-Geelen netwerk eerder dit jaar. Speciaal ter 
gelegenheid van de opening van het nieuwe tankstation aan de Malbergsingel 
90 kunnen klanten gedurende drie weken tegen een fikse korting tanken. 
 
Bulat Subaev, Managing Director LUKOIL Central Eastern Europe & Benelux: ,,We 
zijn zeer verheugd met het bereiken van deze mijlpaal. De opening van ons eerste 
tankstation in Nederland onderstreept onze groeiambities in de Benelux en past in de 
strategie van LUKOIL van volledige integratie van olie- en gasproducten: van 
ontginning, productie en raffinage van de ruwe grondstoffen tot de directe verkoop 
van eindproducten aan de consument. Intussen werken we hard aan de rebranding 
van de andere overgenomen tankstations, zodat we onze klanten op steeds meer 
locaties in Nederland kunnen bedienen.’’ 
 
Intrede LUKOIL op Nederlandse tankstationmarkt 
De intrede op de Nederlandse tankstationmarkt past binnen de mondiale 
expansiestrategie die LUKOIL tot één van de grootste oliemaatschappijen ter wereld 
heeft gemaakt. Na de verwerving van een participatie van 45% in Zeeland Refinery 
in Vlissingen in 2009, bereikte LUKOIL in april dit jaar overeenstemming over de 
overname van het SmeetsGeelen tankstationnetwerk. Met de 46 verworven 
tankstations in Nederland, met name gevestigd in de provincie Limburg, bouwt 
LUKOIL zijn aanwezigheid op de Benelux-markt verder uit en creëert de 
onderneming kansen voor verdere groei op de Nederlandse markt. 
 
Verdere uitrol rood-witte LUKOIL tankstations 
De komende maanden zullen in het teken staan van de verdere rebranding van de 
overgenomen tankstations, nu nog actief onder verschillende merknamen, naar de 
kenmerkende rood-witte LUKOIL-huisstijl. LUKOIL zal zijn unieke concept 
introduceren: hoogkwalitatieve brandstof tanken tegen de beste prijs in de omgeving, 
mét klantvriendelijke service in de bemande stations. Daarnaast zal een deel van het 
LUKOIL-netwerk bestaan uit onbemande tankstations. Ook hier zal LUKOIL de 
scherpste prijs voor kwaliteitsbrandstof in de directe omgeving garanderen door 
dagelijks nauwlettend de prijzen van de concurrentie te screenen en daar waar nodig 
de prijzen op het LUKOIL-station aanpassen. Waar mogelijk zal in de verworven, 
bemande stations deze prijsbrekerstrategie worden aangevuld met LUKOIL’s 
uniforme shopconcept. De verwachting is dat de rebranding van alle tankstations in 
de zomer is afgerond. 
 
LUKOIL stunt met extra korting op tankbeurt 
Om de openstelling van het Malpertuis-tankstation aan de Malbergsingel 90 te 
Maastricht te vieren biedt LUKOIL zijn klanten gedurende drie weken een fikse 
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korting per tankbeurt. Klanten kunnen ook kennismaken met het LUKOIL-
shopconcept. De kortingsactie loopt tot en met de eerste week van januari 2013. 
Daarna zal LUKOIL garant staan voor de scherpste prijzen in de directe omgeving 
voor kwaliteitsbrandstof én klantvriendelijke service. 
 
Moderne LUKOIL-installatie 
Behalve aan de portemonnee denkt LUKOIL ook aan het milieu. Het tankstation 
Malpertuis werd integraal heringericht volgens de hoge kwaliteitsnormen die LUKOIL 
hanteert. De installatie beantwoordt volledig aan de meest recente milieunormen en 
–voorschriften. 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie: 
 
Els Ruysen (LUKOIL) – +32 475 55 18 64 – els.ruysen@eu.lukoil.com  
 
Jessie Bullens / Maarten Dijksma (Citigate First Financial) – +31 (0)20 575 40 10 – 
jessie.bullens@citigateff.nl / maarten.dijksma@citigateff.nl 
 
 
 
Over LUKOIL 
LUKOIL is in november 1991 opgericht in de vorm van een staatsoliebedrijf in de voormalige 
Sovjet-Unie. LUKOIL is de afkorting van LangepasUraiKogalymneft, een samentrekking van 
de drie olie- en gasbedrijven van West-Siberië: Langepasneftegaz in Langepas, 
Oerajneftegaz in Uraj en Kogalymneftegaz in Kogalym. In 1992 wordt LUKOIL geprivatiseerd 
en verschijnen de eerste aandelen op de financiële markten. In 2000 start LUKOIL zijn 
wereldwijde expansie met de overname van het Amerikaanse oliebedrijf Getty Oil en vanaf 
2003 worden de Getty Oil benzinestations in de VS omgedoopt tot LUKOIL. Begin 2004 
neemt LUKOIL 779 Mobil-benzinestations van ConocoPhillips over in New Jersey en 
Pennsylvania (USA).  
 
Op 1 juni 2007 neemt LUKOIL 376 Jet bezinestations over van ConocoPhillips in zeven 
verschillende landen: België, Luxemburg, Finland, Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije. In 
2008 worden al deze stations tot LUKOIL-stations omgebouwd. Ook na 2008 zet LUKOIL 
haar expansie in West-Europa voortdurend verder: een participatie in de ERG-raffinaderij in 
Italië; de overname in Turkije van een netwerk van 700 stations en in september 2009 een 
participatie van 45% in Zeeland Refinery. In 2012 volgt de overname van 59 tankstations in 
Nederland en België van Verolma Groep. LUKOIL is momenteel één van de grootste, 
verticaal geïntegreerde olie- en gasbedrijven ter wereld en heeft een notering aan de Londen 
Stock Exchange.  


