OMV PETROM SA

Rezultatele voturilor pentru Hotararile
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din data de 27 aprilie 2012

In conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind
exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, OMV Petrom SA societate
comerciala administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala
1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si
varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 lei divizat in 56.644.108.335 actiuni ordinare, nominative avand fiecare o valoare
nominala de 0,1 lei (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), anunta prin prezenta rezultatele voturilor din cadrul
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (denumita in continuare “AGOA”), care a avut loc la prima convocare, in
conditii legale de valabilitate, in data de 27 aprilie 2012, la sala de conferințe „Crown Ballroom” din cadrul Hotelului
CROWNE PLAZA situat în Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, dupa cum urmeaza:
A. Situatia actiunilor si drepturilor de vot la data AGOA:
Capital Social: 5.664.410.833,50 lei
Valoare nominala per actiune: 0,1 lei
Drepturi de vot per actiune: 1
Tipuri actiuni: comune, nominative:
Numar total actiuni: 56.644.108.335
Actiuni cu drept de vot: 56.643.903.559
Numar total de drepturi de vot 56.643.903.559
Actiuni cu drept de vot suspendat 204.776
B. Rezultatele din cadrul AGOA din 27 aprilie 2012
1.

Pentru numirea domnului Ovidiu – Constantin Gaitan in calitate de secretar al AGOA,
s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
-

Cvorum: 54.556.385.665 acţiuni reprezentând 96,3143163% din capitalul social si 96,31466449% din
drepturile de vot.

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 53.793.476.699;
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2.

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 53.793.476.699 reprezentand 94,9674702 %
din capitalul social;

-

Voturi:
o

Pentru: 53.793.406.041 voturi reprezentând 94,9673455% din capitalul social si 99,9998686% din
voturile exprimate;

o

Împotriva: 70.658 voturi;

o

Abţineri: 100 voturi;

o

Voturi anulate: 0 voturi;

o

Voturi neexprimate 762.908.866 acţiuni.

Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea situaţiilor financiare întocmite în
conformitate cu Standardele Româneşti de Contabilitate (RAS) aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie
2011, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de
Supraveghere aferente anului financiar 2011,
s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

3.

-

Cvorum: 54.556.425.165 acţiuni reprezentând 96,3143860% din capitalul social si 96,31473422% din
drepturile de vot.

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 54.556.404.665;

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.556.404.665 reprezentand 96,3143498%
din capitalul social;

-

Voturi:
o

Pentru: 54.556.384.565 voturi reprezentând 96,3143144% din capitalul social si 99,9999632% din
voturile exprimate;

o

Împotriva 20.100 voturi;

o

Abţineri: 20.000 voturi;

o

Voturi anulate: 0 voturi;

o

Voturi neexprimate: 500 acţiuni.

Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a AGOA privind aprobarea situaţiilor financiare consolidate întocmite
în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) aferente anului încheiat la 31
decembrie 2011, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de
Supraveghere aferente anului financiar 2011,
s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
-

Cvorum: 54.556.425.165
drepturile de vot.

acţiuni reprezentând 96,3143860% din capitalul social si 96,31473422% din

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 54.556.019.165;
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4.

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.556.019.165 reprezentand 96,3136693%
din capitalul social;

-

Voturi:
o

Pentru: 54.555.924.478 voturi reprezentând 96,3135021% din capitalul social si 99,9998264% din
voturile exprimate;

o

Împotriva 94.687 voturi;

o

Abţineri: 20.000 voturi;

o

Voturi anulate: 0 voturi;

o

Voturi neexprimate: 386.000 acţiuni

Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul
Directoratului şi Raportul Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2011,
s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

5.

-

Cvorum: 54.556.425.165 acţiuni reprezentând 96,3143860% din capitalul social si 96,31473422% din
drepturile de vot.

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 54.556.065.434;

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.556.065.434 reprezentand 96,3137510%
din capitalul social;

-

Voturi:
o

Pentru: 54.556.045.334 voturi reprezentând 96,3137155% din capitalul social si 99,9999632% din
voturile exprimate;

o

Împotriva 20.100 voturi;

o

Abţineri: 281.231 voturi;

o

Voturi anulate: 0 voturi;

o

Voturi neexprimate: 78.500 acţiuni.

Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea propunerii Directoratului de alocare a
sumei de 209.401.533 lei pentru rezerva legală în vederea respectării prevederilor legale referitoare la alocarea
obligatorie a unei părţi din profit pentru rezerva legală,
s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
-

Cvorum: 54.556.427.165 acţiuni reprezentând 96,3143896% din capitalul social si 96,31473775% din
drepturile de vot.

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 54.556.424.665;

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.556.424.665 reprezentand 96,3143851%
din capitalul social;

-

Voturi:
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6.

o

Pentru: 54.556.335.007 voturi reprezentând 96,3142269% din capitalul social si 99,9998357% din
voturile exprimate;

o

Împotriva 89.658 voturi;

o

Abţineri: 0 voturi;

o

Voturi anulate: 0 voturi;

o

Voturi neexprimate: 2.500 acţiuni.

Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea propunerii Directoratului de a distribui
dividende pentru anul financiar 2011, a metodei de plată şi datei de inițiere a plații dividendelor; Directoratul
propune distribuirea de dividende începând cu data de 18 iunie 2012, cu o valoare brută per acţiune astfel cum este
precizată în materialele informative, prin intermediul unui agent de plata, către acţionarii OMV Petrom înregistraţi
în Registrul Acționarilor la data de înregistrare,
s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

7.

-

Cvorum: 54.556.427.165 acţiuni reprezentând 96,3143896 % din capitalul social si 96,31473775 % din totalul
drepturilor de vot.

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 54.556.424.665;

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.556.424.665 reprezentand 96,3143851%
din capitalul social;

-

Voturi:
o

Pentru: 54.556.355.007 voturi reprezentând 96,3142622% din capitalul social si 99,9998723% din
voturile exprimate;

o

Împotriva 69.658 voturi;

o

Abţineri: 0 voturi;

o

Voturi anulate: 0 voturi;

o

Voturi neexprimate: 2.500 acţiuni.

Pentru punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea propunerii Directoratului de a nu stabili un
fond de premiere a angajaților din profitul Societăţii pentru anul financiar 2011, în conformitate cu prevederile
articolului 106 din Contractul Colectiv de Muncă al Societăţii în vigoare şi, drept urmare, să nu se efectueze nicio
plata aferenta anului financiar 2011,
s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
-

Cvorum: 54.556.427.165 acţiuni reprezentând 96,3143896% din capitalul social si 96,31473775% din totalul
drepturilor de vot.

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 54.556.351.165;

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.556.351.165 reprezentand 96,3142554%
din capitalul social;

-

Voturi:
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8.

o

Pentru: 42.865.611.688 voturi reprezentând 75,6753225% din capitalul social si 78,5712585% din
voturile exprimate;

o

Împotriva 11.690.739.477 voturi ;

o

Abţineri: 73.500 voturi;

o

Voturi anulate: 0 voturi;

o

Voturi neexprimate: 2.500 acţiuni.

Pentru punctul nr. 7 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent
anului 2012,
s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

9.

-

Cvorum: 54.556.427.165 acţiuni reprezentând 96,3143896% din capitalul social si 96,31473775% din totalul
drepturilor de vot.

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 54.533.080.265;

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.533.080.265 reprezentand 96,2731727 %
din capitalul social;

-

Voturi:
o

Pentru: 54.533.040.165 voturi reprezentând 96,2731019% din capitalul social si 99,9999265% din
voturile exprimate;

o

Împotriva 40.100 voturi;

o

Abţineri: 23.344.400 voturi;

o

Voturi anulate: 0 voturi;

o

Voturi neexprimate: 2.500 acţiuni.

Pentru punctul nr. 8 de pe ordinea de zi a AGOA, privind descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi
a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2011,
s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
-

Cvorum: 54.556.427.165 acţiuni reprezentând 96,3143896% din capitalul social si 96,31473775% din totalul
drepturilor de vot.

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 54.533.079.765;

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.533.079.765 reprezentand 96,2731719%
din capitalul social;

-

Voturi:
o

Pentru: 54.532.915.520 voturi reprezentând 96,2728819% din capitalul social si 99,9996988% din
voturile exprimate;
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o

Împotriva 164.245 voturi;

o

Abţineri: 23.344.900 voturi;

o

Voturi anulate: 0 voturi;

o

Voturi neexprimate: 2.500 acţiuni.

10. Pentru punctul nr. 9 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de
Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Werner Auli, ca urmare a renunţării de către
acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere,
s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
-

Cvorum: 54.556.427.165 acţiuni reprezentând 96,3143896% din capitalul social si 96,31473775% din totalul
drepturilor de vot.

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 54.531.856.378;

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.531.856.378 reprezentand 96,2710121%
din capitalul social;

-

Voturi:
o

Pentru: 54.531.806.220 voturi reprezentând 96,2709235% din capitalul social si 99,9999080% din
voturile exprimate ;

o

Împotriva 50.158 voturi;

o

Abţineri: 24.568.287 voturi ;

o

Voturi anulate: 0 voturi ;

o

Voturi neexprimate: 2.500 acţiuni.

11. Pentru punctul nr. 10 de pe ordinea de zi a AGOA, privind stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de
Supraveghere pentru anul în curs şi a limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de
Supraveghere cărora le-au fost acordate funcţii specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere,
s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
-

Cvorum: 54.556.427.165 acţiuni reprezentând 96,3143896% din capitalul social si 96,31473775 % din totalul
drepturilor de vot.

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 54.532.107.178;

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.532.107.178 reprezentand 96,2714548%
din capitalul social;

-

Voturi:
o

Pentru: 54.532.019.520 voturi reprezentând 96,2713001% din capitalul social si 99,9998393% din
voturile exprimate ;

o

Împotriva 87.658 voturi;
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o

Abţineri: 23.696.987 voturi;

o

Voturi anulate: 620.500 voturi;

o

Voturi neexprimate: 2.500 acţiuni.

12. Pentru punctul nr. 11 de pe ordinea de zi a AGOA, privind numirea auditorului financiar al Societăţii, în urma
expirării contractului de prestări de servicii de audit, stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de
audit şi a remuneraţiei acordate auditorului financiar,
s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
-

Cvorum: 54.556.425.165 acţiuni reprezentând 96,3143860% din capitalul social si 96,31473422% din totalul
drepturilor de vot.

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 54.555.017.365;

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.555.017.365 reprezentand 96,3119007%
din capitalul social;

-

Voturi:
o

Pentru: 42.863.779.398 voturi reprezentând 75,6720878% din capitalul social si 78,5698208% din
voturile exprimate;

o

Împotriva 11.691.237.967 voturi;

o

Abţineri: 290.000 voturi;

o

Voturi anulate: 1.117.300 voturi;

o

Voturi neexprimate: 500 acţiuni.

13. Pentru punctul nr. 12 de pe ordinea de zi a AGOA, privind stabilirea datei de 17 mai 2012 ca "Data de
Înregistrare", in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital,
respectiv data care serveşte la identificarea acţionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra
cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA ,
s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
-

Cvorum: 54.556.350.578 acţiuni reprezentând 96,3142544% din capitalul social si 96,31460254% din totalul
drepturilor de vot.

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 54.554.075.457;

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.554.075.457 reprezentand 96,3102378%
din capitalul social;

-

Voturi:
o

Pentru: 54.554.055.357 voturi reprezentând 96,3102024% din capitalul social si 99,9999632% din
voturile exprimate;
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o

Împotriva 20.100 voturi;

o

Abţineri: 0 voturi;

o

Voturi anulate: 0 voturi;

o

Voturi neexprimate: 2.275.121 acţiuni

14. Pentru punctul nr. 13 de pe ordinea de zi a AGOA, privind împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în
calitate de Director General Executiv, pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile AGOA şi pentru a îndeplini
orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Doamna
Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru
a îndeplini acest mandat,
s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
-

Cvorum: 54.556.352.078 acţiuni reprezentând 96,3142570% din capitalul social si 96,31460519% din totalul
drepturilor de vot.

-

Numarul total de voturi valabil exprimate: 54.553.762.457;

-

Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 54.553.762.457 reprezentand 96,3096853%
din capitalul social;

-

Voturi:
o

Pentru: 54.553.692.799 voturi reprezentând 96,3095623% din capitalul social si 99,9998723% din
voturile exprimate ;

o

Împotriva 69.658 voturi;

o

Abţineri: 0 voturi;

o

Voturi anulate: 313.000 voturi;

o

Voturi neexprimate: 2.276.621 acţiuni.
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