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OMV Petrom S.A. 

 
OMV Petrom este pregătit pentru a face față virusului 
COVID-19 și noului context de piață  

 

► Măsuri specifice au fost implementate pentru a asigura furnizarea de energie și pentru 

a proteja angajații și clienții  

► Experiență dovedită în gestionarea impactului cauzat de crize globale; model de 

business integrat și o organizație mai agilă; eforturi sporite pentru reducerea impactului 

financiar 

► AGOA din 27 aprilie convocată conform planului, propunerea privind dividendul se 

menține 

 

OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud Est, a implementat o serie de 

măsuri pentru a asigura buna desfășurare a activităților și pentru a proteja sănătatea angajaților 

și clienților, susținând efortul autorităților și al populației de a combate răspândirea 

coronavirusului COVID-19. 

Christina Verchere, CEO OMV Petrom: “Ne confruntăm cu o situație globală fără precedent, care 

necesită un răspuns rapid și ferm din partea oamenilor, a companiilor și a autorităților. Ne-am 

mobilizat echipele și lucrăm îndeaproape cu autoritățile pentru a asigura energia de care țara are 

nevoie, implementând în același timp măsuri adecvate pentru sănătatea angajaților și clienților 

noștri.”  

Pentru a asigura furnizarea de energie, am activat Planul pentru Continuarea Activității, care prevede 

măsuri specifice pentru asigurarea continuității operațiunilor noastre esențiale, ținând cont de etapele 

diferite ale situației generate de coronavirus. O echipă de management special desemnată monitorizează 

zilnic situația și lucrează intens să țină sub control impactul asupra operațiunilor și al infrastructurii critice. 

Activitatea în zonele de producție din Upstream, în rafinărie și în centrala electrică a fost organizată astfel 

încât să asigure continuitatea operațiunilor, implementând în același timp măsurile impuse de autorități.    

Pentru protejarea angajaților și clienților noștri, am implementat lucrul de acasă pentru angajații care 

pot lucra de la distanță și am flexibilizat programul de lucru. Folosim în mare măsură aplicații online și 

instrumente video și electronice pentru ședințe și pentru semnarea documentelor, asigurând astfel, pe cât 

de mult posibil, distanțarea socială. 

Toate măsurile recomandate de autorități au fost implementate în stațiile noastre de carburanți, OMV și 

Petrom, de la măsuri stricte de igienă la mesaje despre prevenție pentru clienți și închiderea temporară a 

zonelor gastro, furnizând doar produse alimentare la pachet. Angajații din benzinării sunt dotați cu 

dezinfectanți, mănuși de unică folosință și măști. În plus, compania a suplimentat livrarea de produse în 

ambele rețele de distribuție pentru a satisface nevoile clienților. 



 

  
 
 

  

Avem experiență dovedită în gestionarea crizelor, demonstrată de maniera de succes în care ne-am 

desfășurat activitatea pe perioada crizei economice din 2008-2009 și a crizei prețului petrolului din 2014-

2016. Estimăm că modelul nostru de business integrat, cu rafinăria Petrobrazi pe lanțul valoric al petrolului 

și centrala electrică Brazi pe lanțul valoric al gazelor naturale, va contribui la susținerea rezultatelor 

noastre financiare.   

Cu toate acestea, suntem conștienți că, de data aceasta, ne aflăm în fața unei situații de o dificultate fără 

precedent, cu un context extrem de nefavorabil al prețului țițeiului, coroborat cu o situație economică  în 

curs de deteriorare, care impune măsuri adecvate și luate la timp pentru a reduce impactul asupra poziției 

noastre financiare. Prin urmare, vom crește eforturile de prioritizare a investițiilor, de optimizare a 

portofoliului și de reducere a costurilor, menținându-ne angajamentul pentru siguranță, pentru reducerea 

amprentei de carbon și pentru crearea de valoare pentru stakeholderii noștri.  

AGA anuală se va întruni conform planului, pe 27 aprilie 2020 (prima întrunire). Le recomandăm 

acționarilor să acceseze, pe cât posibil, versiunea electronică a documentelor-suport pentru AGOA, să 

voteze prin corespondență și să folosească e-mail-ul cu semnătura electronică extinsă ca mijloc de 

comunicare. Agenda ședinței include, de asemenea, propunerea Directoratului de distribuire a 

dividendelor pentru anul fiscal 2019, la același nivel preliminar anunțat pe 6 februarie, și anume un 

dividend brut de 0,0310 RON/acțiune. 

Despre OMV Petrom 

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de ţiţei şi gaze 

la nivel de grup de 55,4 milioane bep în 2019. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi 

operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, 

Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a 793 benzinării, la sfârșitul lui 2019, sub două 

branduri – OMV și Petrom.  

OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,011% din 

acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, deţine 20,639% din 

acțiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 9,998%, iar 18,352% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori 

Bucureşti și la Bursa de Valori Londra. 

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuții de 30,4 miliarde euro reprezentând 

taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005-2019. 

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilităţii corporatiste. În perioada 

2007-2019, compania a alocat aproximativ 66 milioane euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, 

concentrându-se pe protecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală. 

 

Contact: 

OMV Petrom Relaţia cu Investitorii 
Tel: +40 372 161930, Fax: +40 372 868518 

e-mail: investor.relations.petrom@petrom.com 
 

mailto:investor.relations.petrom@petrom.com

