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Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

  BURSA DE VALORI  BUCUREŞTI 

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 

Data raportului: 29 aprilie 2016 

ROMPETROL RAFINARE S.A. 

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), judeţul 
Constanţa 
Numărul de telefon: 0241/506100; 506553   

Numărul de fax:       0241/506930; 506901 
Număr de ordine în Registrului Comerţului: J13/534/1991  

Cod Unic de Înregistrare:  1860712 

Capital subscris şi vărsat:  4.410.920.572,60 lei  

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: Bursa de Valori 

BUCUREŞTI (simbol de piaţă RRC) 

 
Eveniment important de raportat: modificare in structura actionariatului KMG 
International NV, actionarul majoritar al societatii Rompetrol Rafinare S.A. 

Subscrisa, Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul Năvodari, B-dul 

Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa, având nr. de ordine în Registrul 

Comerţului J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, simbol de piaţă RRC, aduce la 

cunoştinţa publicului si a actionarilor sai ca la nivelul actionarului majoritar – KMG International N.V. 

s-a produs o modificare in structura actionariala, in urma acordului incheiat astazi 29 aprilie 2016 in 

Astana intre compania nationala de petrol si gaze din Kazakstan – KazMunayGas si CEFC China 

Energy Company Limited. 

Va rugam sa gasiti mai jos comunicatul comun al KazMunayGas si CEFC. 

 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 

Azamat Zhangulov 
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Comunicat de presă 

 

Astana, 29 Aprilie - Compania națională de petrol și gaze din Kazahstan – KazMunayGas (CN KMG) 

şi China Energy Company Limited (CEFC) au semnat astăzi documentele specifice în cadrul unui 

parteneriat în cadrul KMG International NV (“KMGI”), în care CEFC va deţine o participaţie de 51%, 

respectiv 49% pentru CN KMG.  

 

Conform înțelegerii dintre KMG - CEFC, compania din China își asumă în cadrul KMGI o serie de 

obligații, prin care aceasta va efectua investiții în dezvoltarea de noi proiecte în Uniunea Europeană 

şi ţările adiacente Drumului Mătăsii. 

 

Sub denumirea « Silk Way» (Drumul Mătăsii), proiectul comun al companiei naționale din Kazahstan 

- KMG și al companiei din China – CEFC in cadrul KMGI se va dezvolta având ca baza  KMGI si 

subsidiarele sale. O echipă mixtă de lucru formată din experți din Kazahstan, China si România a 

realizat un volum important de activități pregătitoare - semnarea în 14 decembrie 2015 a 

Memorandumului de Înțelegere în prezenta prim miniştrilor din Kazahstan şi China, dar și validarea 

pe 29 ianuarie 2016 de către părțile semnatare a Condițiilor principale ale tranzacției (Term Sheet). 

 

“Sunt convins că în parteneriat cu un investitor puternic, compania va reuşi să avanseze 

considerabil, utilizând KMGI si subsidiarele sale drept platforma comună pentru dezvoltarea 

business-ului”, declară Sauat Mynbayev, președintele CN KMG. 

 

Directorul executiv al CEFC, Jianjun Zang a subliniat: “Parteneriat din CEFC şi KMG are ca obiectiv o 

dezvoltare stratregică care va face din KMG International o platformă comună pentru obţinererea de 

resurse şi efectuarea de investiţii strategice. Această evoluţie se înscrie în spiritul celor două 

iniţiative naţionale `One Belt One Road` şi `Nurly Zhol`. Suntem încrezători că va fi o colaborare 

benefică pentru a dezvolta un parteneriat strategic pe termen lung”. 

 

Conform celor stabilite de ambele părți, guvernarea societății mixte se va face pe bază de paritate. 

 

Tranzacția va fi supusă unor măsuri prealabile, care presupun inclusiv aprobarea finală din partea 

autorităților competente europene şi chineze, dar şi alte instituţii abilitate. Data estimată pentru 

finalizarea acesteia este octombrie 2016. 
 

Notă:  
Compania chineză CEFC este una dintre cele mai dinamice companii private din China. În 2014 compania a fost 
inclusă în lista Global Fortune 500 pe locul 349. CEFC își desfășoară activitatea în domeniile energetic, financiar 
și investiții.  
 
KMG International (fost The Rompetrol Group NV) a fost preluat de NC KMG în 2007. În România Grupul 

administrează două rafinării, iar la nivel European şi în regiunea Mării Negre deține și operează o importantă 

rețea de stații distribuție carburanți. Conform Hotărârii Guvernului din Kazahstan din 30.12.2015, KMGI a fost 

inclus în lista companiilor care vor fi privatizate. 

  

Compania Nationala 

«KazMunayGas» S.A. 
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