OMV PETROM SA

Rezultatele voturilor pentru Hotararile
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2011

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 Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1, Bucuresti, Romania, 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 26 aprilie
2011, la sala “D” a Hotelului JW MARRIOTT din Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, dupa
cum urmeaza:
A. Situatia actiunilor si drepturilor de vot la data AGOA:
Capital Social: de 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 26 04 2011
1. Pentru numirea domnului Ovidiu – Constantin Gaitan in calitate de secretar al AGOA,
s-au inregistrat urmatoarele voturi:
-

Cvorum: 54.535.875.722 acţiuni reprezentând 96,2781079% din capitalul social si 96,2784559%
din drepturile de vot.
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-

Voturi:
o

Pentru: 53.879.670.166 voturi reprezentând 95,1196369% din capitalul social si 100%
din voturile exprimate;

o

Împotriva: 0 voturi;

o

Abţineri: 0 voturi;

o

Voturi anulate: 34.100 voturi;

o

Voturi neexprimate 656.171.456 acţiuni.

2. 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 2010, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului şi a
Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2010,
s-au inregistrat urmatoarele voturi:

3.

-

Cvorum: 54.536.178.346 acţiuni reprezentând 96,2786421% din capitalul social si 96,2789901%
din drepturile de vot.

-

Voturi:
o

Pentru: 54.536.088.124 voturi reprezentând 96,2784828% din capitalul social si
99,9998890% din voturile exprimate;

o

Împotriva 60.539 voturi;

o

Abţineri: 27.683 voturi;

o

Voturi anulate: 0 voturi;

o

Voturi neexprimate: 2.000 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 2010, în baza Raportului Auditorului Financiar, a
Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar
2010,
s-au inregistrat urmatoarele voturi:
-

Cvorum: 54.536.178.346 acţiuni reprezentând 96,2786421% din capitalul social si 96,2789901%
din drepturile de vot.

-

Voturi:
o

Pentru: 54.536.088.124 voturi reprezentând 96,2784828% din capitalul social si
99,9998881% din voturile exprimate;

o

Împotriva 61.047 voturi;

o

Abţineri: 27.175 voturi;

o

Voturi anulate: 0 voturi;
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o
4.

Voturi neexprimate: 2.000 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
2010,
s-au inregistrat urmatoarele voturi:

5.

-

Cvorum: 54.536.178.346 acţiuni reprezentând 96,2786421% din capitalul social si 96,2789901%
din drepturile de vot.

-

Voturi:
o

Pentru: 54.536.044.480 voturi reprezentând 96,2784058% din capitalul social si
99,9998890% din voturile exprimate;

o

Împotriva 60.539 voturi;

o

Abţineri: 71.327 voturi;

o

Voturi anulate: 0 voturi;

o

Voturi neexprimate: 2.000 acţiuni.

Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea propunerii Directoratului de
alocare a sumei de 101.710.000 RON pentru rezerva legală în vederea conformării la prevederile
legale referitoare la alocarea obligatorie a unei părţi din profit pentru rezerva legală,
s-au inregistrat urmatoarele voturi:
-

Cvorum: 54.536.178.346 acţiuni reprezentând 96,2786421% din capitalul social si 96,2789901 %
din drepturile de vot.

-

Voturi:
o

Pentru: 54.536.022.487 voturi reprezentând 96,2783670% din capitalul social si
99,9997962% din voturile exprimate;

o

Împotriva 111.155 voturi;

o

Abţineri: 42.704 voturi;

o

Voturi anulate: 0 voturi;

o

Voturi neexprimate: 2.000 acţiuni.

6. Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea propunerii Directoratului de a
distribui dividende pentru anul financiar 2010 şi a modalitatii de distribuire a dividendelor;
Directoratul propune distribuirea către acţionarii OMV Petrom înregistraţi la data de înregistrare
de dividende cu o valoare brută per acţiune de 0,0177 RON,
s-au inregistrat urmatoarele voturi:
-

Cvorum: 54.536.178.346 acţiuni reprezentând 96,2786421% din capitalul social si 96,2789901 %
din totalul drepturilor de vot.

-

Voturi:
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o

Pentru: 54.536.075.706 voturi reprezentând 96,2784609% din capitalul social si
99,9998367 % din voturile exprimate;

o

Împotriva 89.039 voturi;

o

Abţineri: 11.601 voturi;

o

voturi anulate: 0 voturi;

o

Voturi neexprimate: 2.000 acţiuni.

7. Pentru punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea propunerii Directoratului de a
nu stabili un fond special de premiere a angajatilor din profitul Societăţii pentru anul financiar 2010
şi, drept urmare, să nu se efectueze plăti in 2011 aferente anului financiar 2010 în conformitate cu
prevederile articolului 106 din Contractul Colectiv de Muncă al Societăţii în vigoare,
s-au inregistrat urmatoarele voturi:
-

Cvorum: 54.536.178.346 acţiuni reprezentând 96,2786421% din capitalul social si 96,2789901%
din totalul drepturilor de vot.

-

Voturi:
o

Pentru: 42.828.633.729 voturi reprezentând 75,6100413% din capitalul social si
78,5565324% din voturile exprimate;

o

Împotriva 11.690.872.662 voturi ;

o

Abţineri: 7.116 voturi;

o

Voturi anulate: 40.439 voturi;

o

Voturi neexprimate: 16.624.400 acţiuni.

8. Pentru punctul nr. 7 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli aferent anului 2011,
s-au inregistrat urmatoarele voturi:
-

Cvorum: 54.536.178.346 acţiuni reprezentând 96,2786421% din capitalul social si 96,2789901 %
din totalul drepturilor de vot.

-

Voturi:
o

Pentru: 54.519.382.907 voturi reprezentând 96,2489913% din capitalul social si
99,9997971 % din voturile exprimate;

o

Împotriva 110.600 voturi;

o

Abţineri: 20.000 voturi;

o

Voturi anulate: 40.439 voturi;

o

Voturi neexprimate: 16.624.400 acţiuni.
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9. 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 2010,
s-au inregistrat urmatoarele voturi:
-

Cvorum: 54.519.555.946 acţiuni reprezentând 96,2492968% din capitalul social si 96,2496447 %
din totalul drepturilor de vot.

-

Voturi:
o

Pentru: 54.519.467.495 voturi reprezentând 96,2491406% din capitalul social si
99,9999631 % din voturile exprimate;

o

Împotriva 20.100 voturi;

o

Abţineri: 25.912 voturi;

o

Voturi anulate: 40.439 voturi;

o

Voturi neexprimate: 2.000 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 Wolfgang
Ruttenstorfer, ca urmare a renunţării de către acesta din urmă la mandatul de membru al
Consiliului de Supraveghere,
s-au inregistrat urmatoarele voturi:
-

Cvorum: 54.516.310.146 acţiuni reprezentând 96,2435666% din capitalul social si 96,2439145%
din totalul drepturilor de vot.

-

Voturi:
o

Pentru: 54.516.071.121 voturi reprezentând 96,2431447% din capitalul social si
99,9998898 % din voturile exprimate ;

o

Împotriva 60.100 voturi;

o

Abţineri: 79.508 voturi ;

o

Voturi anulate: 0 voturi ;

o

Voturi neexprimate: 99.417 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 voturi:
-

Cvorum: 54.519.278.029 acţiuni reprezentând 96,2488062% din capitalul social si 96,2491541 %
din totalul drepturilor de vot.

-

Voturi:
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o

Pentru: 54.519.131.807 voturi reprezentând 96,2485480% din capitalul social si
99,9998244 % din voturile exprimate ;

o

Împotriva 95.724 voturi;

o

Abţineri: 10.059 voturi;

o

Voturi anulate: 40.439 voturi;

o

Voturi neexprimate: 0 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 voturi:
-

Cvorum: 54.519.346.295 acţiuni reprezentând 96,2489267% din capitalul social si 96,2492746%
din totalul drepturilor de vot.

-

Voturi:
o

Pentru: 54.519.128.532 voturi reprezentând 96,2485422% din capitalul social si
99,9997631% din voturile exprimate;

o

Împotriva 129.139 voturi;

o

Abţineri: 8.124 voturi;

o

Voturi anulate: 32.000 voturi;

o

Voturi neexprimate: 48.500 acţiuni.

13. Pentru punctul nr. 12 de pe ordinea de zi a AGOA, privind stabilirea datei de 12 mai 2011 ca "Data
de Înregistrare" în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieţei de capital nr.
297/2004 (data de înregistrare 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 voturi:
-

Cvorum: 54.519.297.795 acţiuni reprezentând 96,2488410% din capitalul social si 96,2491890 %
din totalul drepturilor de vot.

-

Voturi:
o

Pentru: 54.519.297.695 voturi reprezentând 96,2488409% din capitalul social si
99,9999998 % din voturile exprimate;

o

Împotriva 100 voturi;

o

Abţineri: 0 voturi;

o

Voturi anulate: 0 voturi;
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o

Voturi neexprimate: 0 acţiuni

14. Pentru punctul nr. 13 de pe ordinea de zi a AGOA, privind împuternicirea Doamnei Mariana
Gheorghe, în calitate de Director General Executiv, de a semna în numele acţionarilor hotărârile
AGOA şi de 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 pentru a îndeplini acest mandat,
s-au inregistrat urmatoarele voturi:
-

Cvorum: 54.516.212.729 acţiuni reprezentând 96,2433946% din capitalul social si 96,2437425%
din totalul drepturilor de vot.

-

Voturi:
o

Pentru: 54.516.183.013 voturi reprezentând 96,2433422% din capitalul social si
99,9999492 % din din voturile exprimate ;

o

Împotriva 27.716 voturi;

o

Abţineri: 0 voturi;

o

Voturi anulate: 0 voturi;

o

Voturi neexprimate: 2.000 acţiuni.

15. Pentru punctul nr. 14.1 de pe ordinea de zi a AGOA, privind revocarea domnului Marian Ţurlea din
functia de membru al Consiliului de Supraveghere,
s-au inregistrat urmatoarele voturi:
-

Cvorum: 54.516.312.146 acţiuni reprezentând 96,2435702% din capitalul social si 96,2439180 %
din totalul drepturilor de vot.

-

Voturi:
o

Pentru: 53.306.555.187 voturi reprezentând 94,1078547% din capitalul social si
97,7812508 % din voturile exprimate ;

o

Împotriva 1.209.576.242 voturi;

o

Abţineri: 79.000 voturi ;

o

Voturi anulate: 0 voturi;

o

Voturi neexprimate: 101.717 acţiuni.

16. Pentru punctul nr. 14.2 de pe ordinea de zi a AGOA, privind numirea domnului Constantin Dascălu
in functia de membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata ramasa din mandatul acordat
domnului Marian Ţurlea (adica pana la data 28 aprilie 2013),
s-au inregistrat urmatoarele voturi:
-

Cvorum: 54.516.312.146 acţiuni reprezentând 96,2435702% din capitalul social si 96,2439180 %
din totalul drepturilor de vot.
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-

Voturi:
o

Pentru: 53.306.497.365 voturi reprezentând 94,1077527% din capitalul social si
97,7811627 % din voturile exprimate ;

o

Împotriva 1.209.624.014 voturi;

o

Abţineri: 81.350 voturi;

o

Voturi anulate: 8.000 voturi;

o

Voturi neexprimate: 101.417 acţiuni.
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