OMV Petrom SA

I. Limba romana:
S.C. OMV Petrom SA, societate comercială administrată în sistem dualist, înfiinţată
şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de
identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în Calea Dorobanţilor nr. 239, sector 1,
Bucureşti, România, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de
5.664.410.833,50 lei (denumită în continuare ,,Societatea”),
in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul
adunărilor generale ale societăţilor comerciale,
aduce la cunoştinţa acţionarilor săi faptul ca numărul total al drepturilor de vot este
diferit de numărul total de acţiuni emise de Societate. datorită faptului că Societatea
deţine un număr de 204.776 acţiuni proprii pentru care dreptul de vot este
suspendat.
Numărul total de 56.643.903.559 drepturi de vot este determinat prin scăderea din
numărul total de 56.644.108.335 acţiuni emise de Societate a numărului de 204.776
acţiuni proprii ale Societăţii. Astfel numărul de drepturi de vot pentru fiecare
acţionar va fi calculat avându-se in vedere numărul total de drepturi de vot ale
Societăţii, aplicând următoarea regulă: numărul de acţiuni pentru fiecare acţionar va
fi multiplicat cu numărul total de drepturi de vot, iar rezultatul va fi împărţit la
numărul total de acţiuni emise de către Societate.

II. Limba engleza
OMV Petrom S.A., a company managed in a two-tier system, incorporated and
operating under the laws of Romania, registered with the Trade Registry Office of
Bucharest Court under number J 40/8302/1997, fiscal code 1590082, having its
headquarters at 239 Calea Dorobanţilor, sector 1, Bucharest, Romania, with a
subscribed and paid up share capital of RON 5,664,410,833.50 (hereinafter the
“Company”)
In accordance with National Securities Commission no.6/2009 regarding the
exercise of certain shareholders rights within the general meetings of shareholders,
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Hereby brings to the knowledge of its shareholders that the total number of the
voting rights is different than the total number of shares issued by the Company
due to the fact that the Company holds a number of 204.776 its own shares for
which the voting right is suspended.
The total number of the voting rights of 56,643,903,559 is computed by subtracting
from 56,644,108,335 total shares of the Company the number of own shares of
204,776. Consequently the number of voting rights for each shareholder will be
computed by reference to the number of total voting rights of the Company,
applying the following rule: the number of shares of each shareholder will be
multiplied with the number of total voting rights and the result will be divided by
the number of total number of shares issued by the Company.

2

