
  

 
 

 
Hotărâri adoptate în cadrul AGOA şi AGEA Petrom  

 
 

 Buget de investiţii aprobat pentru anul în curs, de circa 6,9 miliarde lei 
 Majorare de capital 
 Un nou membru în Consiliul de Supraveghere al Petrom 
 Nu se vor distribui dividende 
 Desprinderea unor unităţi de afaceri din cadrul Diviziei de Marketing – toate activităţile de 

marketing vor fi consolidate într-o singură entitate 
 
 

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, anunţă o serie de hotărâri 
care au fost luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor, în data de 29 aprilie 2010.  
 
Investiţii 
AGOA a aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2010. Astfel, investiţiile 
prognozate de companie se ridică la circa 6,9 miliarde lei, în creştere cu 67% faţă de nivelul 
investiţiilor realizate în 2009. Cea mai mare parte a investiţiilor, 51%, este destinată activităţilor de 
Explorare şi Producţie, 25% din buget revine activităţilor de Gaze şi Energie, 15% vor reprezenta 
investiţiile în Rafinare, restul fiind destinat pentru investiţii în Marketing şi Corporate.   
 
Majorarea capitalului social al Societăţii 
AGEA a aprobat delegarea, pentru o perioadă de un an, către Directorat, a competenţelor privind 
majorarea capitalului social al OMV Petrom SA. Directoratul este autorizat să realizeze o majorare de 
capital social cu până la maxim 50% din capitalul subscris la data hotărârii AGEA din 29 aprilie 2010, 
respectiv cu maxim 2.832.205.416,75 lei. Autorizarea Directoratului să majoreze capitalul social expiră 
în momentul în care sumele încasate în urma emisiunii noilor acţiuni ating pragul de 600.000.000 
euro (calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României aplicabil la data respectivei decizii a 
Directoratului).  
Majorarea capitalului societăţii vizează asigurarea de fonduri pentru susţinerea programului 
investiţional. Pentru dezvoltarea durabila a activităţii şi pentru a atinge potenţialul de creştere al 
companiei, nivelul investiţiilor anuale în România se va ridica la circa 1,2 -1,5 miliarde euro în anii 
următori. 
 
Mark Mobius în Consiliul de Supraveghere al Petrom  
La propunerea SC Fondul Proprietatea SA, AGOA a aprobat numirea domnului Joseph Bernhard 
Mark Mobius, ca membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA, pentru perioada 
mandatului în curs al Consiliului de Supraveghere. Dl. Mark Mobius îi succede dlui. Daniel Costea, 
care a deţinut funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere, numit ca urmare a propunerii 
Fondului Proprietatea SA., în perioda 28 aprilie 2009 – 29 aprilie 2010. 
 

Noutăţi Investitori Petrom 
 

Bucureşti 
30 aprilie 2010 



  

Dividende 
AGOA Petrom a aprobat propunerea Directoratului de a nu distribui dividende pentru exerciţiul 
financiar 2009. Propunerea Directoratului a fost formulată având în vedere nivelul ridicat de 
lichiditate de care este nevoie pentru susţinerea necesarului de investiţii al companiei.  
 
Desprinderea în interesul Societăţii a trei unităţi de afaceri ale Diviziei Marketing, în vederea 
consolidării tuturor activităţilor de marketing într-o singură entitate 
AGEA a aprobat de principiu desprinderea în interesul Societăţii a unor active şi pasive aferente a trei 
unităţi de afaceri din cadrul Diviziei de Marketing a Societăţii. Desprinderea efectivă va fi aprobată de 
o adunare generală extraordinară a acţionarilor ce va fi convocată ulterior, în conformitate cu 
dispoziţiile legale aplicabile.  
Desprinderea acestor unităţi de afaceri face parte din procesul de consolidare a activităţilor de 
marketing ale Grupului Petrom in România. OMV Petrom intenţionează să transfere activităţile de 
marketing din România, care în prezent se desfăşoară prin trei persoane juridice – OMV Petrom SA, 
OMV Petrom Marketing SRL şi M.P. Petroleum Distribuţie SRL – către o singură entitate.  
Consolidarea activităţilor de marketing într-o singură entitate va aduce o serie de beneficii: 

 Coordonare îmbunătăţită a activităţii Societăţilor menită să creeze valoare adăugată prin 
sinergiile de la nivel de grup; 

 Optimizarea organizării şi implementării proceselor standard comune de afaceri, ceea ce va 
genera o eficientizare crescută a administrării costurilor; 

 Rapiditate crescută în mecanismul decizional şi un sistem mai flexibil de administrare a 
activităţii. 

Având în vedere că o singură entitate, OMV Petrom Marketing SRL, va administra două branduri 
premium în cadrul aceleiaşi pieţe - OMV şi PETROMV, optimizarea portofoliului de branduri este, de 
asemenea, necesara. Prin urmare, în România, compania va continua să se concentreze asupra 
brandurilor Petrom şi OMV, staţiile PETROMV urmând a fi rebranduite, parte din ele cu brandul OMV, 
parte din ele cu brandul Petrom.    
 
 
 
 
 
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 in România rezerve dovedite de 
petrol şi gaze estimate la 823 milioane barili echivalent petrol (854 milioane de barili echivalent petrol la nivel de 
Grup), 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 268 benzinării, localizate în 
Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia. În anul 2009 cifra de afaceri a Petrom a fost de 3.029 milioane Euro, 
EBITDA (Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 696 milioane Euro. OMV, grupul 
energetic lider în Europa Centrală şi de Sud Est deţine 51,01% din acţiunile Petrom. OMV activează în 12 ţări 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% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti. 
 
 
 
Detalii de contact 
Sorana Baciu,  
Dezvoltare Corporativă şi Relaţia cu Investitorii  
Tel: 0040-372-429 082, Fax: 0040-372-868 518 
e-mail: investor.relations.petrom@petrom.com  


