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Petrom îşi măreşte participaţia în Petrom Aviation 
 
 

► Petrom achiziţionează un pachet suplimentar de 20,87% din acţiunile    
Petrom Aviation şi va deţine 69,37% 

► Valoarea tranzacţiei este de aproximativ 2,5 milioane de euro 
 
 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud – Est, a încheiat o 
tranzacţie cu Asociaţia Salariaţilor Petrom pentru achiziţionarea unui pachet suplimentar 
de 20,87% din acţiunile Petrom Aviation printr-o tranzacţie la Bursa de Valori Bucureşti. 
După finalizarea tranzacţiei Petrom îşi creşte astfel participaţia în această companie până 
la 69,37%. Valoarea tranzacţiei este de aproximativ 2,5 milioane de euro. Petrom va lansa 
o oferta publică obligatorie de preluare către ceilalţi acţionari ai Petrom Aviation conform 
legislaţiei în vigoare.  
 
Tamas Mayer, membru al Directoratului Petrom, responsabil cu activitatea de marketing: 
„Prin participaţia deţinută la Petrom Aviation, Petrom este un jucător important  pe 
segmentul combustibilului pentru aviaţie; suntem convinşi că această achiziţie, precum şi 
măsurile de modernizare pe care le vom lua în perioada următoare ne vor ajuta să 
consolidăm operaţiunile Petrom pe acest segment”.  
 
În urma tranzacţiei, structura acţionariatului Petrom Aviation se va modifica după cum 
urmează: Petrom – 69,37% din acţiuni, Rivta Handelsges mbh – 6%, Fondul Proprietatea – 
3%, acţionari minoritari – 21,63%.  
 
Petrom Aviation are ca activitate de bază  comercializarea produselor petroliere de aviaţie 
(în principal petrol turboreactor) către companiile aeriene române şi străine care operează 
pe aeroporturile din România. În 2007, Petrom Aviation a avut o cifră  de afaceri de 154 
milioane lei şi a deţinut o cotă de piaţă de 30%. 
  
Petrom este reprezentată în Consiliul de Administraţie al Petrom Aviation de către dl. 
Tivadar Runtag şi de către dl. Maximilian Grassenbauer.  
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