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ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEŞTI 

Sediul social: Ploieşti str. Clopoţei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova 

Număr tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913  

Cod de identificare fiscală: RO 1346607 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J29/110/1991 

Capital social subscris şi vărsat: 27.819.090 lei 

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

(simbol de piaţă PTR) 

 

 

 

Eveniment important de raportat: Completare Raport curent din data de 29.01.2021 privind 

hotărârile adoptate în cadrul AGOA şi AGEA din data de 28.01.2021 în ceea ce priveşte 

punctul 4 aflat pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Rompetrol 

Well Services S.A.  

 

Subscrisa, Rompetrol Well Services S.A. (denumită în continuare „Societatea”), informează 

acţionarii cu privire la modalitatea în care şi-au exprimat votul acţionarii asupra punctului 4 aflat 

pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, respectiv „Aprobarea retragerii 

tuturor sumelor în numerar ale companiei din contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL sau 

din orice alte conturi similare cu instrucțiunea de a nu transfera numerarul companiei în conturile 

acționarilor companiei sau ale părților afiliate ale acestora.” 

 

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”) Rompetrol Well Services S.A. 

s-a întrunit în şedinţa din data de 28 ianuarie 2021 – prima convocare – de la ora 12:00, la 

sediul Societăţii, în condiţii legale de validitate, cu participarea directă, prin vot prin 

corespondenţă şi prin reprezentanţi ai acţionarilor persoane juridice deţinând 238.368.599 
acţiuni, reprezentând 85,6853 % din capitalul social şi 85,6853 % din totalul drepturilor de 

vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucureşti la data de referinţă de 18 ianuarie 

2021. 
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Voturile exprimate cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi au fost: 

- 35.258.449 voturi “pentru “reprezentând 12,6742 % din capitalul social şi 14,7916 % din voturile 

deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi; 

- 0 voturi „ împotrivă” 

 

Având în vedere Buletinul de vot prin corespondenţă care contine mentiunea “Abtinere” si care 

reprezintă, potrivit formularului standard comunicat de societate tuturor acţionarilor ( publicat pe 

site-ul societătii la adresa https://rompetrolwellservices.kmginternational.com//relatia-cu-

investitorii/adunarea-generala-a-actionarilor/adunarea-generala-a-actionarilor-an-curent) 

optiunea de a nu exprima un vot cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, acţionarul KMG 

International NV, care detine 203.110.150 actiuni reprezentând 73,0111 % din capitalul social şi 

85,2084 % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, a înţeles să se abţină de la 

deliberări şi să nu participe la votul cu privire la acest punct de pe ordinea de zi. 

Urmare a numărării voturilor exprimate de acţionarii prezenţi (personal sau care au trimis buletin 

de vot prin corespondenta) sau reprezentaţi, s-a constatat că în legatură cu punctul 4 de pe ordinea 

de zi s-au exprimat un număr de 35.258.449 voturi “pentru” reprezentând 12,6742% din capitalul 

social şi 14,7916% din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în cadrul Adunării. 

Din numărul total de voturi exprimate, un numar de 35.258.449 voturi reprezentând 14,7916% din 

voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în cadrul Adunării au fost exprimate în 

favoarea aprobării punctului 4 de pe ordinea de zi a Adunării, nefiind exprimat niciun vot împotriva 

aprobării punctului 4 de pe ordinea de zi a Adunării. 

Având în vedere prevederile art. 13.1. paragraful 4 din Actul Constitutiv al Societăţii care dispun 

că “Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi”, 

s-a constatat că numărul de voturi exprimate în favoarea aprobării punctului 4 de pe ordinea 

de zi a Adunării nu întruneşte condiţiile de majoritate prevăzute de art. 13.1. paragraful 4 

din Actul Constitutiv al Societăţii, respectiv nu reprezintă majoritatea voturilor deţinute de 

acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în cadrul Adunării. Prin urmare, se constată că nu a fost 

adoptată o hotărâre cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi a şedinţei. 

Menţionăm că Rezultatul voturilor pentru Hotărârea nr. 1 adoptată de Adunarea Generală 

Extraordinară a Acţionarilor din 28.01.2021 a fost publicat în data de 29.01.2020 pe site-ul 

societătii la adresa https://rompetrolwellservices.kmginternational.com//relatia-cu-

investitorii/adunarea-generala-a-actionarilor/adunarea-generala-a-actionarilor-an-curent. 

 

 

 

Director General  

Abzal Doszhanov 

 

 


