Va prezentam mai jos o selectie a intrebarilor adresate in scris de catre actionari in
cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2012

Referitor: Nota 1 AGOA
-

Aprobarea situatiilor financiare intocmite in conformitate cu prevederile din

standardele romanesti de contabilitate pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie
2011, in baza Raportului Auditorului Financiar, Raportului Directoratului si al Consiliului
de Supraveghere
-

Nesemnarea notei de catre Directorul General Executiv Petrom, care propune

aprobarea - are la baza vreo reglementare oficiala legala sau este o omisiune? Aceasta
problema este valabila si pentru celelalte Note (2, 3, 9, 10 si 11)

Raspuns: Notele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor tinuta in data de 27 aprilie 2012 sunt materiale informative ale sedintei ce nu
au o reglementare specifica. Toate notele au fost intocmite cu respectarea prevederilor
statutare si legale in vigoare referitoare la organizarea adunarilor generale. Notele
reprezinta descrierea propunerilor Directoratului ce fac obiectul aprobarii de catre
AGOA, ulterior aprobarii acestora de catre Consiliul de Supraveghere.
Acestea sunt semnate de catre Directorul General Executiv si le-ati putut regasi intre
materiale informative care v-au fost inmanate la intrarea in sala de sedinta in forma lor
semnata. Din motive tehnice, forma lor semnata nu a fost incarcata pe site-ul OMV
Petrom S.A. (www.petrom.com).

Referitor: Raportul de Audit Financiar Ernst & Young
-

Nota de la pag. 19, “Active imobilizate” (continuare): ce reprezinta coloana

“Ajustare valoare” si in ce situatie se aplica (ex. Pag. 21 – la Distributie Gaz „costul”
este egal cu “Ajustarea de valoare”- 63.304.077 RON )

Raspuns: Conform OMF 1752 / 2009, titlurile de participare in capitalul societatilor
netranzacționate se evidențiază in contabilitate la costul istoric mai putin eventualele
ajustări pentru pierdere de valoare. Sumele prezentate pe coloana „Ajustari de valoare”
reprezintă deprecierile înregistrate pentru a reflecta valoarea estimata a fi realizabila
aferenta societăților in care sunt deținute titluri de participare (acțiuni).
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Referitor: Raportul Auditorului independent
-

La pag. 2, Raportul Auditorului “Ernst & Young Assurance Service SRL” nu ar

trebui semnat de o persoana cu functie autorizata a SRL si nu de “Ernst & Young”?

Raspuns: Raportul aferent situatiilor RAS este semnat in conformitate cu normele
Camerei Auditorilor Financiar cu semnaturile auditorilor financiari care reprezinta Ernst
& Young, iar cel aferent situatiilor IFRS se semneaza cu Ernst & Young conform practicii
auditorilor din Romania.

Referitor: Clarificari suplimentare cu privire la Doljchim

Raspuns: In concordanta cu decizia de a exclude activitatea de produse chimice din
portofoliul companiei, comunicata in decembrie 2009, Petrom a continuat procesul de
inchidere a Doljchim. Activitatile de demontare si decontaminare au progresat, cu
respectarea standardelor europene de mediu si de siguranta. In cursul anului 2012, vom
urmari finalizarea procesului de restructurare a activitatii de produse chimice de la
Doljchim si pregatirea amplasamentului in vederea utilizarii alternative a acestuia, astfel
incat sa-l transformam intr-o alternativa durabila in folosul comunitatii locale.

Referitor: Notele 4, 5 AGOA - Aprobarea propunerii Directoratului de a aloca suma de
209.401.533 RON pentru “rezerva legala” si de a distribui dividendele pe anul 2011, cu
o valoare bruta per actiune de 0,031 RON:
-

Ce reprezinta “rezerva legala” si care sunt reglementarile care stabilesc nivelul

valorii acesteia?
-

Daca propunerea Directoratului a fost aprobata sau avizata de Consiliul de

Supraveghere si la ce data?

Raspuns: Repartizarea profitului la rezerva legala este obligatorie si este reglementata
de Legea 31 / 1990 a societatilor comerciale care precizeaza si modul de calcul la art.183,
alineatul 1, dupa cum urmeaza: ” (1) Din profitul societăţii se va prelua, în fiecare an, cel
puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a
cincea parte din capitalul social”.
Propunerea Directoratului a fost aprobata de catre Consiliul de Supraveghere in data de
23 martie 2012.
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Referitor: Nota 13 AGOA
“Imputernicirea D-nei Mariana Gheorghe in calitate de Director General Executiv de a
semna in numele actionarilor hotararile AGOA si de a indeplini orice act sau formalitate
cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA”
-

Avand in vedere ca nota, constituind practic o autopropunere de imputernicire,

in mod normal, propunerea de imputernicire in cauza fiind atributul Consiliului de
Supraveghere ca organ superior. Consider ca situatia poate fi reglementata prin
hotararea AGOA, mentionandu-se persoana imputernicita propusa; respectiv Directorul
General Executiv Mariana Gheorghe.

Raspuns: In Nota nr. 13 AGOA se prezinta propunerea Directoratului, aprobata de catre
Consiliul de Supraveghere si supusa aprobarii AGOA, privind imputernicirea doamnei
Gheorghe, in calitate de Director General Executiv, pentru a semna in numele
actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege
pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.
Mandatul privind indeplinirea formalitatilor descrise in Nota nr. 13 i-a fost acordat
doamnei Mariana Gheorghe de catre AGOA si nu reprezinta o autoimputernicire.

Referitor: Clarificari suplimentare cu privire la eficienta energetica

Raspuns: Informatii privind eficienta energetica sunt disponibile in cadrul sectiunii
„Managementul energiei şi al emisiilor de carbon” din raportul de dezvoltare durabila
pe anul 2011 (pag. 9), disponibil pe www.petrom.com.

Referitor: Clarificari suplimentare cu privire la redevente

Raspuns: Preturile de referinta pentru titeiul extras in Romania sunt comunicate lunar de
catre ANRM companiilor producatoare, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.
98/1998.
Conform Ordinului presedintelui ANRM nr. 21/31.01.2008, incepand cu luna februarie a
anului 2008, pretul de referinta pentru gazele naturale este de 495 lei/1.000 m3.
In 2011, redeventele aferente productiei realizate de OMV Petrom S.A. in Romania au
insumat 734 mil lei.
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Referitor: Clarificari suplimentare cu privire la: fond sonde, fond rezerve

Raspuns: Fondul rezervelor reprezinta informatie confidentiala. Fondul sondelor nu face
obiectul raportarii catre piata de capital, reprezentand informatie specifica organizarii
interne a activitatii din Explorare si Productie.

Referitor: Clarificari suplimentare cu privire la eficienta explorarii

Raspuns: In 2011, investitiile de explorare ale Grupului Petrom au insumat 436 mil lei,
din care 221 mil lei au fost inregistrati drept cheltuieli, iar 215 mil lei au fost capitalizati.

Referitor: Clarificari suplimentare cu privire la auditul financiar si auditul rezervelor

Raspuns: OMV Petrom a demarat procesul de audit al rezervelor (prin DeGolier &
McNaughton) la inceputul lunii martie 2012, estimat a se finaliza la sfarsitul lunii iulie
2012. Ultimul audit al rezervelor a fost efectuat in 2009. DeGolier & McNaughton este o
firma de renume international si cu o vasta experienta in domeniu, angajand cei mai
buni specialisti, iar procesul de audit al rezervelor respecta cele mai bune practici din
industrie.
In ce priveste auditul financiar, va informam ca societatea noastra a selectat ca auditor
financiar compania Ernst & Young Assurance Services srl, care respecta cele mai inalte
standarde din domeniu si se afla in topul international al celor mai mari firme de audit.

Referitor: Clarificari suplimentare cu privire la nomenclatori factori de performanta

Raspuns: Compania urmareste raportarea factorilor de performanta in conformitate cu
cele mai bune practici din industrie si cu respectarea prevederilor legislatiei pietei de
capital.

Referitor:

Clarificari

suplimentare

cu

privire

la

optimizarea

colaborarii

cu

departamentul Relatia cu Investitorii

Raspuns: Obiectivul nostru este să furnizăm acţionarilor noştri şi comunităţii financiare
informaţii actualizate şi complete în legătură cu directiile strategice, rezultatele
financiare si operationale, oferind o perspectivă corectă asupra activităţii Petrom prin
intermediul raportarilor periodice si/ sau curente, diseminate catre Bursa de Valori
Bucuresti, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si publicate cu promptitudine pe
website-ul Societatii si conform legislatiei in vigoare.
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In ceea ce priveste intrebarile adresate catre departamentul Relatia cu Investitorii,
raspunsurile acordate depind de cat de specifica este intrebarea si, in egala masura, tin
cont de necesitatea respectarii obligatiilor privind tratamentul informatiei privilegiate
sau confidentiale. Răspunsurile pot fi furnizate pe baza informaţiilor publice sau
nemateriale şi încă nefăcute publice. Divulgarea informaţiilor sensibile din punct de
vedere comercial, care ar putea duce la o pierdere sau la un dezavantaj competitiv
pentru companie, va fi evitată atunci când se comunică răspunsurile, cu scopul de a
proteja interesul acţionarilor noştri.

Referitor: Fidelizarea clientilor OMV Petrom SA

Raspuns: Societatea noastra deruleaza programe de fidelizare a clientilor, conform
politicilor sale comerciale. Ca si societate comerciala pe actiuni, depunem toate
eforturile pentru maximizarea rezultatelor companiei noastre, parte substantiala din
profiturile noastre fiind alocata sub forma de dividende actionarilor.

Referitor: Centrala electrica de la Brazi

Raspuns: La sfarsitul anului 2011 constructia centralei a fost finalizata cu succes, dar,
datorita unor factori externi de ordin tehnic, testele finale au fost intrerupte. In prezent
se derulează operatiunea de curatare a unor echipamente auxiliare ale centralei, a
conductei de alimentare cu gaze si a statiei de măsurare a gazelor, operarea
comerciala fiind acum preconizata pentru a doua parte a anului 2012. Societatea
noastra se va concentra in continuare asupra acestui proiect strategic, care va
contribui la securitatea aprovizionarii cu energie a Romaniei, si va depune toate
eforturile in vederea reluarii testelor finale in cel mai scurt timp posibil.

Referitor: Dividendele acordate de OMV Petrom SA in 2011

Raspuns: Mentionam ca valoare totala a dividendelor aferente anului 2011 este de
1.755,96 milioane RON (dividend pe actiune de 0,031 RON, randament pe actiune de
10,7%*), reprezentand o rata de distributie a profitului net de 47%, ceea ce
demonstreaza intentia managementului societatii noastre de a oferi un venit
satisfacator actionarilor, precum si de a asigura mentinerea structurii financiare solide
in contextul obiectivului ambitios de investitii (buget de investitii pentru anul 2012 de
5,2 mld RON).
*calculat pe baza pretului de inchidere al actiunilor OMV Petrom in ultima zi de tranzactionare a anului 2011
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