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Nr. 569/28 ianuarie 2021 

    

 

 

Către:  Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Bursa de Valori Bucureşti 

 

Amendament – Raport curent conform articolului 92 indice 3 din Legea nr. 24/2017 pentru 

semestrul II 2020 

 

Data raportului: 28 ianuarie 2021 

 

ROMPETROL RAFINARE S.A. 

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa 

Numărul de telefon: 0241/506100   

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) 

 

 

Raportarea modificării informaţiilor privind actele juridice raportate anterior în al doilea semestru 

al anului 2020 (în Raportul curent înregistrat la societate cu nr. 223/12.01.2021), dupa cum 

urmează: 

 

 

Secţiunea denumita "Tranzactii ale ROMPETROL RAFINARE S.A. (Emitent) in calitate de 

Beneficiar” 

 

1) La pozitia 11 corespunzatoare actului juridic 08478-RR_PART 4_LIGHT CRUDE-2020-

09 incheiat cu KazMunayGas Trading A.G., in coloana denumita “Tip si nr. Contract, 

data incheierii” se corecteaza numarul actului juridic ca fiind 08896 din 28.08.2020. 

 

2) La pozitia 22 corespunzatoare actului juridic Add 178 - Contract 03428/22.12.2014 

incheiat cu KazMunayGas Trading A.G., in coloana denumita “Valoarea tranzactiei” se 

inlocuieste valoarea de 7.235.577 USD cu valoarea corecta de 7.273.882 USD. 
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3) La pozitia 36 corespunzatoare actului juridic Contract nr.RR 2/21.12.2020 incheiat cu 

UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A., in coloana denumita Valoarea tranzactiei, 

dupa suma de 87.268.243,18 RON se adauga simbolul asterisc (*), care, conform notei de 

subsol, reprezinta o valoare estimata a tranzactiei. 

 

4) La pozitia 36 corespunzatoare actului juridic Contract nr.RR 2/21.12.2020 incheiat cu 

UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A., coloana denumita “Alte informatii 

esentiale” se completeaza cu urmatoarele precizari: “Penalitati de intarziere, calculate 

din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal (exclusiv). 

Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0.05%/zi de intarziere; 

valoarea totala a dobanzilor penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei datorate”. 

 

 
Cu privire numai la versiunea in limba engleza a Raportului curent nr. 223/12.01.2021, 

facem precizarea ca dintr-o eroare de redactare, perioda corecta a raportului este 1 iulie 

2020 – 31 decembrie 2020 (nu 11 iulie, astfel cum a fost initial publicat). 

 

 

 

Director General     Director Economic 

  Felix Crudu-Tesloveanu     Ramona-Georgiana Galateanu 
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