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          Nr. 12072/20.12.2017 

 

Către:  Autoritatea de Supraveghere Financiară 

   Sectorul Instrumente si Investitii Financiare  
Fax: 021- 659.60.51 

 

Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa Reglementată  

Fax: 021- 256.92.76  

 

De la:   ROMPETROL RAFINARE S.A. 

 

 

RAPORT CURENT  

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi 

Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare 

 

 

 

Data raportului: 20 decembrie 2017 

 

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) 

 

Evenimente importante de raportat: Hotărârile nr. 4/2017  şi nr. 5/2017 adoptate de Adunarea 

Generală Extrardinară a Acţionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 20 decembrie 2017. 

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Rompetrol Rafinare S.A., convocată în temeiul 

art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată ulterior, a 

prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţoiuni de piaţă, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea 

anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, şi-au 

desfăşurat lucrările în condiţiile de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, 

republicată şi modificată ulterior şi ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare 

“Societatea”). 
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Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a, nr. 4408/17 noiembrie 2017 şi în ziarul „Bursa” nr. 215(nr. istoric 6039) din 

data de 17 noiembrie 2017.  

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”) s-a întrunit astăzi, în şedinţa din data 

de 20 decembrie 2017 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societăţii, în condiţii legale de 

validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanţi a acţionarilor reprezentând 99,3344% din 

capitalul social şi 99,3344% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. 

Bucureşti la data de referinţă de 8 decembrie 2017, după cum urmează:  

- reprezentantul acţionarului KMG Internaţional N.V, deţinător a 21.222.506.422 acţiuni/drepturi 

de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,  

- reprezentantul acţionarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deţinător a unui număr de 

19.715.009.053 acţiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,  

- şi un număr de 6 (şase) acţionari persoane juridice şi fizice (participanţi direct şi prin 

reprezentant) şi reprezentanţi ai acţionarilor persoane juridice, deţinători a 2.878.097.189 

acţiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5249% din capitalul social. 

 

 

În baza dispoziţiilor Actului Constitutiv al Societăţii şi ale Legii nr. 31/1990, republicată şi modificată 

ulterior, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a adoptat Hotarârile nr. 4/2017 şi nr. 5/2017 

cu privire la punctele nr. 1 – 5 aflate pe ordinea de zi, după cum urmează: 

 

Hotărârea nr. 4/2017 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 4 şi 5: 

 

" Articolul 1 

Cu un număr de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor 

exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, AGEA ia act de implementarea măsurilor 

aprobate de Consiliul de Administraţie în vederea reglementării activului net relaţionat la capitalul 

social. 

 

 

Articolul 2 

Cu un număr de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor 

exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, AGEA constată cu titlu provizoriu, ca 

urmare a implementării măsurilor detaliate la articolul anterior precum si a situaţiilor financiar 

contabile, reglarea raportului activ net faţă de valoarea capitalului social subscris, sub rezerva 

confirmării reglementarii nivelului activului net pe baza aprobării situaţiilor financiare auditate 

aferente exerciţiului financiar 2017.  

 

 

Articolul 3 

Cu un număr de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor 

exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă, data de 11 ianuarie 2018 ca 
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Dată de Înregistrare, în sensul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acţionarilor 

asupra cărora se răsfrâng efectele acestei Hotărâri nr. 4/2017 adoptate în prezenta AGEA şi data de 10 

ianuarie 2018 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzacţionează fără drepturile care 

derivă din AGEA Rompetrol Rafinare, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. 

nr. 6/2009. 

 

Articolul 4 

Cu un număr de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor 

exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Yedil 

Utekov, Director General şi membru al Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea submandatării de 

terţe persoane, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii 

Hotărârea nr. 4/2017 adoptată de prezenta AGEA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru 

înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a prezentei hotărâri adoptate.”. 

 

Şi  

 

Hotărârea nr. 5/2017 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 3, 4 şi 5: 

 

“Articolul 1 

Cu un număr de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor 

exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, AGEA ia act de Raportul intocmit de 

Conducerea Executiva a Societatii privind măsurile preventive în raport de normele de securitate şi 

sănătate în muncă adoptate de Rompetrol Rafinare S.A. în anul 2017. 

 

Articolul 2 

Cu un număr de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor 

exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă data de 11 ianuarie 2018 ca 

Dată de Înregistrare, în sensul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acţionarilor 

asupra cărora se răsfrâng efectele acestei Hotărâri nr. 5/2017 adoptate în prezenta AGEA şi data de 10 

ianuarie 2018 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzacţionează fără drepturile care 

derivă din AGEA Rompetrol Rafinare, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. 

nr. 6/2009. 

 

Articolul 3 

Cu un număr de 43.815.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor 

exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă împuternicirea domnului Yedil 

Utekov, Director General şi membru al Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea submandatării de 

terţe persoane, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii 

Hotărârea nr. 5/2017 adoptată de prezenta AGEA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru 

înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a prezentei hotărâri adoptate.”. 

 

 

ROMPETROL RAFINARE S.A. 

Preşedinte de şedinţă 

Yedil Utekov  


