ConocoPhillips kunngjør navn og hovedkontor til nytt
nedstrømsselskap
10.11.2011 HOUSTON - ConocoPhillips [NYSE:COP] kunngjorde i dag at det nye, uavhengige
nedstrømsselskapet som etableres i forbindelse med ConocoPhillips' strategiske deling skal hete Phillips
66 og ha hovedkontor i Houston. Phillips 66 kommer til å være ledende innenfor raffinering,
markedsføring, midtstrøm og kjemikalier.
- Phillips 66 er et navn som har høy merkeverdi og gjenkjenning. Navnet skaper en forbindelse mellom vår rike
historie og vår spennende framtid, sier Greg Garland, som er utnevnt som styreleder og konsernsjef for Phillips
66. - Navnet gjenspeiler både vår uavhengighet og drivkraft - viktige egenskaper for vårt framtidige selskap, sier
han. Selve kontorplasseringen i Houston kunngjøres på et senere tidspunkt.
- Avgjørelsen om at selskapets internasjonale hovedkontor skal være i Houston, er tuftet på byens positive
forretningsmiljø og solide finansielle rolle, sier Garland. - Houston er et energisenter, og Phillips 66 vil dra nytte av
byens evne til å trekke til seg verdensledende forretnings- og tekniske talenter innen energi.
ConocoPhillips kommer til å være et rendyrket lete- og utvinningsselskap etter delingen og vil fortsette med
hovedkontoret i Houston i selskapets nåværende lokaler.
Begge selskapene vil også i framtiden ha en sterk tilstedeværelse i Oklahoma, der ConocoPhillips ble grunnlagt,
og fortsette å skape mange arbeidsplasser i delstaten. Bartlesville vil være det internasjonale senteret for Phillips
66' teknologiske organisasjon i tillegg til å huse organisasjonen for transaksjonstjenester for begge selskaper.
ConocoPhillips' organisasjon for lete- og utvinningsteknologi vil være basert i Houston.
Det forventes at selskapets strategiske deling vil være ferdigstilt i andre kvartal 2012. Det er framgang med
hensyn til de formelle stegene som må tas i forhold til myndighetene. Den foreløpige dokumentasjonen som
trengs i forhold til Securities and Exchange Commission (det offentlige kontrollorgan for verdipapirmarkedet i
USA), den såkalte Form 10, leveres i uke 46.
Delingen av ConocoPhillips er underlagt markedsforhold, vanlige myndighetsgodkjennelser, et positivt vedtak fra
amerikansk skattevesen, utarbeiding og effektuering av en delingsavtale og konsernavtale, samt endelig
styregodkjenning. For ytterligere informasjon om ConocoPhillips' delingsprosess, klikk her.
ConocoPhillips er et integrert energiselskap med eierandeler i hele verden. Selskapet, som har hovedkontor i
Houston, hadde per 30. september 2011 cirka 29 700 ansatte, eiendeler på 155 milliarder amerikanske dollar og
inntekter på 247 milliarder dollar på årsbasis. For ytterligere informasjon, besøk www.conocophillips.com.

