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Eveniment important de raportat: 
 
Schimbare în Directoratul Petrom 
 
 
 

 Rainer Schlang va deveni membru al Directoratului Petrom începând cu 1 februarie 2010 
 Acesta îi succede lui Tamas Mayer, care va prelua noi atribuţii în cadrul Petrol Ofisi  

 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud-Est, anunţă o schimbare 
în cadrul Directoratului său. Începând cu 1 februarie 2010, prin decizia Consiliului de 
Supraveghere al Petrom, Rainer Schlang va deveni membru al Directoratului Petrom, 
responsabil pentru Marketing. Tamas Mayer va prelua noi responsabilităţi în cadrul Petrol 
Ofisi, companie lider pe piaţa de distribuţie a produselor petroliere şi lubrifianţilor din 
Turcia, în care OMV deţine un pachet de 41,58%. Mayer, care este membru al Consiliului de 
Administraţie al Petrol Ofisi încă din 2008, va fi numit Vicepreşedinte al Consiliului de 
Administraţie. 
 
Wolfgang Ruttenstorfer, Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al Petrom: „Îi mulţumim 
dlui. Mayer pentru realizările pe care Divizia de Marketing le-a avut sub conducerea sa şi îi 
dorim mult succes în gestionarea noilor responsabilităţi. Petrom va beneficia în continuare 
de experienţa vastă de expert a dlui. Schlang, care de peste 25 de ani activează în domeniul 
distribuţiei de carburanţi.” 
 
Absolvent al Academiei de Comerţ şi al unui MBA în cadrul Universităţii Krems (Austria), 
Rainer Schlang s-a alăturat grupului OMV în 1980 şi a ocupat diverse funcţii în cadrul 
grupului. În ultimii 15 ani, Schlang a coordonat activitatea de marketing a OMV în Sud-Estul 
Europei, dintre care, 12 ani în România. Începând cu 2007 şi până în prezent, Schlang a 
ocupat funcţia de Director General al OMV România şi responsabil pentru distribuţia retail şi 
comercial în cadrul reţelelor OMV din România, Bulgaria şi Serbia şi Director General al OMV 
Croaţia.   
 
 
 
 

RAPORT CURENT 
Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM 
 



  

 

 

OMV Petrom SA   
Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu activităţi în sectoarele 
Explorare şi Producţie, Rafinare şi Marketing, Gaze Naturale şi Energie. Petrom exploatează 
rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 0,9 miliarde barili echivalent petrol, are o capacitate 
maximă anuală de rafinare de 8 milioane tone şi circa 550 de staţii de distribuţie carburanţi în 
România. Compania deţine, de asemenea, o reţea internaţională de 269 benzinării, localizate în 
Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia.  În anul 2008 cifra de afaceri a Petrom a fost de 4.552 
milioane Euro, EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 969 
milioane Euro. OMV, grupul energetic lider in centura de creştere europeana deţine 51,01% din 
acţiunile Petrom. OMV activează în 13 ţări din Europa Centrală în domeniile de Rafinare şi 
Marketing şi în 17 ţări pe patru continente în domeniul de Explorare şi Producţie. Ministerul 
Economiei deţine 20,64% din acţiunile Petrom, Fondul Proprietatea deţine 20,11%, Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,03% iar 6,21% aparţin acţionarilor minoritari. 
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