Lista întrebărilor și solicitărilor de informații suplimentare adresate de către acționarii OMV
Petrom SA referitor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26 aprilie 2016,
precum și a răspunsurilor oferite:

1.

Cu privire la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Întrebarea 1: Care este raţionamentul care stă la baza propunerii Directoratului de a nu distribui
dividende pentru anul financiar 2015?
Răspuns: După închiderea situaţiilor financiare pentru anul 2015, au fost avute în vedere
următoarele aspecte în ceea ce priveşte propunerea de a nu distribui dividende:

1. Rezultatul financiar pentru anul 2015 al OMV Petrom
EBIT pentru anul 2015 a fost o pierdere de (595) mil RON, comparativ cu rezultatul pozitiv din 2014
de 3.541 mil RON, în principal din cauza veniturilor mai mici din vânzări si a ajustărilor de
depreciere mai mari pentru active productive din Upstream, în urma revizuirii estimărilor cu privire
la prețul țițeiului, atât pe termen scurt, cat si pe termen lung.
Rezultatul net a fost o pierdere de (631) mil RON, comparativ cu profitul net de 1.837 mil RON în
anul 2014, din cauza impactului negativ al rezultatelor operaţionale.
Capitalurile proprii au scăzut cu 5% din cauza pierderii nete înregistrată în anul 2015, datorită
ajustărilor de depreciere recunoscute în T3 2015 şi în T4 2015, precum şi datorită dividendelor
distribuite pentru exerciţiul financiar 2014.

2. Contextul actual şi perspectivele de evoluție ale industriei de petrol şi gaze naturale la nivel
internaţional
În prezent, având în vedere perspectivele privind preţul petrolului şi al gazelor naturale pe termen
lung, nu există indicii ale unei redresări durabile a preţurilor acestora.
Pentru anul 2016 ne aşteptăm ca preţul mediu al petrolului Brent să fie de 40 USD/baril, în scădere
semnificativă faţă de anul 2015 când preţul mediu a fost de 52 USD/baril. In T1 2016 preţul mediu al
petrolului a fost de 34 USD/baril.
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De asemenea, analizând tendinţele actuale, preţul gazului intern în T1 2016 (cu o medie de 82
RON/ Mwh) se situează sub nivelul mediu înregistrat în anul 2015 (86 RON/ Mwh), în contextul
2
creşterii competitivităţii preţului gazelor de import (media pentru T1 2016 fiind de 85 RON/Mwh
faţă de preţul mediu din 2015 de 109,4 RON/Mwh).
Astfel, puterea de generare de numerar a OMV Petrom este redusă semnificativ în comparaţie cu
exerciţiile financiare anterioare.
Alte incertitudini semnificative sunt legate de cadrul de impozitare a sectorului de petrol şi gaze.
Aşa cum s-a menţionat cu mai multe ocazii, un mediu fiscal şi de reglementare stabil, previzibil şi
care să încurajeze investiţiile este esenţial pentru a ne permite să menţinem investiţii viitoare atât
pentru compensarea declinului natural, cât şi pentru dezvoltarea viitoare a proiectelor onshore şi
offshore.

3. Investiţiile planificate şi fluxul de numerar necesar susţinerii acestor investiţii
Comparativ cu situaţia la data de 31 decembrie 2014, fluxul de numerar al grupului OMV Petrom la
data de 31 decembrie 2015 a scăzut cu 455 mil RON, în pofida programelor de reducere a costurilor
şi a reducerii nivelului investiţiilor. De asemenea, comparativ cu situaţia la data de 31 decembrie
2014, capitalul propriu al OMV Petrom la data de 31 decembrie 2015 a scăzut cu 1,3 miliarde RON.
În pofida acestui mediu dificil, Compania are nevoie de investiţii suplimentare pentru reducerea
declinului producţiei câmpurilor upstream mature (deşi au fost realizate investiţii semnificative în
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ultimii ani, se aşteaptă ca producţia grupului OMV Petrom să scadă cu până la 4% în anul 2016,
comparativ cu anul 2015). Nivelul ridicat al riscurilor tehnice aferente investiţiilor in sectorul de
upstream, coroborat cu nivelul mare al capitalului necesar şi ciclul de investiție foarte lung în
industrie, precum şi cu condiţiile dificile din sectorul de upstream din România (de exemplu: gradul
ridicat de maturitate, productivitatea extrem de scăzută pe sondă, necesarul de investiţii
semnificative şi un grad ridicat al riscului în cazul proiectelor inovative onshore şi offshore pentru
menţinerea nivelului producţiei si pentru atenuarea declinului natural) sunt factori care au un
impact major asupra rezultatelor şi asupra fluxului de numerar ale Companiei.
De asemenea, societatea continuă să realizeze investiţii semnificative în evaluarea blocului Neptun
şi investiţii semnificative vor fi necesare în cazul unei decizii finale de investiţii în cazul în care
rentabilitatea comercială a exploatării este dovedită. Astfel de investiţii vor fi posibile cu finanţare
externă, disponibilă numai în cazul unei poziţii financiare puternice (un nivel scăzut al datoriei) şi al
unui nivel ridicat de lichiditate al OMV Petrom.
Aşa cum a fost detaliat mai sus, deşi din perspectivă contabilă şi juridică Compania ar putea
distribui dividende din rezultatul reportat, această distribuire ar declanşa decapitalizarea societăţii
în contextul actual de riscuri şi incertitudini semnificative. Acest lucru ar putea pune în pericol
capacitatea companiei de a continua investiţiile strategice onshore şi offshore întrucât, aşa cum s-a
detaliat mai sus, plata de dividende pentru anul 2015 în anul 2016 ar putea fi finanţată doar prin
creşterea nivelului datoriilor.
Prin urmare, pentru a putea susţine investiţiile şi potenţialul pe termen lung al Companiei,
propunerea managementului este de a nu distribui dividende pentru anul 2015.
2.

Cu privire la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Solicitarea 1: Prezentarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2015, la
data de 31 decembrie 2015.
Răspuns: Detalii referitoare la realizarea bugetului pentru anul 2015 sunt incluse în tabelul de mai
jos:
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Aşa cum a fost menţionat anterior, deşi în general au fost atinse obiectivele operaţionale în ceea ce
priveşte producţia de petrol, gaze naturale si electricitate, în anul 2015 compania a înregistrat
pierderi din cauza condiţiilor de piaţă nefavorabile. Acest lucru a condus, de asemenea, la o
scădere substanţială a investiţiilor.
Ne-am angajat ca pe termen lung să creăm valoare pentru acţionarii noştri şi suntem convinşi că
vom fi în măsură să obţinem rezultate bune în pofida perioadei dificile prin care trece industria de
petrol si gaze naturale.
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