
 

 

 

 

 

Raport curent 

OMV Petrom S.A. 
 
 
 
In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 
24/2017 si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare 
 
 

Data raportului: 27 octombrie 2017 
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A. 
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”) 
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082 
Atribut fiscal: RO  
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997 
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București si 
Bursa de Valori din Londra 
 

 
Eveniment important de raportat:  
 
Schimbari in Consiliul de Supraveghere 
 
OMV Petrom S.A. (OMV Petrom) anunta numirea lui Sevil Shhaideh ca membru provizoriu al Consiliului de 
Supraveghere al OMV Petrom, precum si ca membru al Comitetului de Audit si membru al Comitetului 
Prezidential si de Nominalizare ale OMV Petrom, ca urmare a renuntarii lui Mihai Busuioc la mandatul in 
functiile mai sus mentionate. 
 
In conformitate cu prevederile art. 153

7
, aliniatul (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si ale art. 17.4 din 

Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A, Sevil Shhaideh a fost numita membru provizoriu al Consiliului de 
Supraveghere, membru al Comitetului de Audit si membru al Comitetului Prezidential si de Nominalizare ale 
OMV Petrom, incepand cu data aprobarii numirii sale de catre Consiliul de Supraveghere, respectiv 26 
octombrie 2017, si pana la urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor. 
 
Sevil Shhaideh este licentiata a Facultatii de Planificare Economica si Cibernetica din cadrul Academiei de 
Stiinte Economice din Bucuresti si a obtinut o diploma de master in Managementul Poiectelor de Afaceri la 
Universitatea Ovidius din Constanta. De asemenea, este specializata in diverse domenii, precum manager 
de proiect, expert in administratie publica si auditor in managementul calitatii si audit financiar. Sevil 
Shhaideh are o experienta de 20 ani in calitate de functionar la nivelul administratiei publice locale. 
Incepand cu anul 2012 a detinut mai multe functii in cadrul Guvernului Romaniei, precum secretar de stat si 
ministru in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si de viceprim-ministru si 
ministru al Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene, avand ca principale 
responsabilitati dezvoltarea regionala, managementul proiectelor europene si al activitatilor din administratia 
publica. 
 
 
 
 
 
 
Mariana Gheorghe  
Director General Executiv  
Presedinte al Directoratului 


