Înștiințare cu privire la îndreptarea unor erori
nesemnificative în Notele 6 și 30 ale Situațiilor
Financiare Consolidate pentru anul financiar
încheiat la 31 Decembrie 2018

Notice regarding the correction of insignificant
errors in Notes 6 and 30 of the Consolidated
Financial Statements for the financial year
ended on 31 December 2018

OMV Petrom S.A. anunță că în Situațiile financiare
consolidate întocmite în conformitate cu
Standardele
Internaționale
de
Raportare
Financiara (IFRS), pentru anul financiar încheiat la
31 Decembrie 2018:

OMV Petrom S.A. announces that in the
Consolidated Financial Statements prepared in
accordance with the International Financial
Reporting Standards (IFRS) for the financial year
ended on 31 December 2018:

-

la finalul Notei 6 se completează textul de la
pagina 45 a variantei în limba română cu
următorul text care se regăsește doar în
varianta în limba engleză la pagina
corespondentă, respectiv pagina 43:
„Sumele prezentate în cadrul poziției “Active
aferente rezervelor nedovedite” se referă în
principal la investițiile în perimetrul Neptun din
Marea Neagră.”

- at the end of Note 6, the text on page 45 of the
Romanian version is supplemented with the
following wording that currently exists only in
the English version at the corresponding page,
respectively page 43:
„Oil and gas assets with unproved reserves
include mainly investments in Neptun Perimeter
from Black Sea.”

Completarea de mai sus se aplică exclusiv
variantei în limba română a Situațiilor
Financiare Consolidate pentru anul financiar
încheiat la 31 Decembrie 2018, întocmite în
conformitate cu Standardele Internaționale de
Raportare Financiara (IFRS) și nu are niciun
impact asupra cifrelor din situațiile
financiare.

The above addition applies only to the
Romanian version of the Consolidated
Financial Statements prepared in accordance
with the International Financial Reporting
Standards (IFRS) for the financial year ended
on 31 December 2018 and has no impact on
the figures in the financial statements.

în cadrul Notei 30, textul următor de la pagina
76 a variantei în limba română, respectiv
pagina 74 a variantei în limba engleză:
„Societatea-mamă principală
Așa cum s-a prezentat în nota 1, acționarul
majoritar al OMV Petrom S.A. este OMV
Aktiengesellschaft,
fiind
societatea-mamă
principală a grupului, cu sediul în Austria.
Majoritatea acțiunilor OMV Aktiengesellschaft
AG
sunt
deținute
de
Österreichische
Industrieholding AG (ÖIAG – 31,5%) și
International Petroleum Investment Company
(IPIC, Abu Dhabi – 24,9%).”

- in Note 30, the following wording from page 76
in the Romanian version and respectively page
74 in the English version:
“Ultimate parent
As disclosed in Note 1, OMV Petrom S.A.’s
major shareholder is OMV Aktiengesellschaft,
being the ultimate parent of the Group, with its
office based at Trabrennstraße 6-8, 1020
Vienna, Austria. The majority of OMV
Aktiengesellschaft shares are held by
Österreichische Industrieholding AG (ÖIAG –
31.5%) and International Petroleum Investment
Company (IPIC, Abu Dhabi – 24.9%).”

-

se va modifica și înlocui cu următorul text:
„Societatea-mamă principală
Așa cum s-a prezentat în nota 1, acționarul
majoritar al OMV Petrom S.A. este OMV
Aktiengesellschaft,
fiind
societatea-mamă
principală a grupului, cu sediul în Austria,
Trabrennstraße 6-8, 1020 Vienna. Majoritatea
acțiunilor OMV Aktiengesellschaft sunt deținute
de Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG;
anterior
Österreichische
Bundesund
Industriebeteiligungen GmbH (ÖBIB), Viena,

shall be amended and replaced with the
following wording:
“Ultimate parent
As disclosed in Note 1, OMV Petrom S.A.’s
major shareholder is OMV Aktiengesellschaft,
being the ultimate parent of the Group, with its
office based at Trabrennstraße 6-8, 1020
Vienna, Austria. The majority of OMV
Aktiengesellschaft shares are held by
Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG;
previously Österreichische Bundes- und

reprezentând Guvernul Austriac – 31,5%) și
Mubadala Petroleum and Petrochemicals
Holding Company (MPPH, Abu Dhabi –
24,9%).”

Industriebeteiligungen GmbH (ÖBIB), Vienna,
representing the Austrian government – 31.5%)
and Mubadala Petroleum and Petrochemicals
Holding Company (MPPH, Abu Dhabi –
24.9%).”

Această rectificare se aplică atât variantei în
limba română, cat și variantei în limba engleză
a Situațiilor Financiare Consolidate, întocmite
în conformitate cu Standardele Internaționale
de Raportare Financiara (IFRS) pentru anul
financiar încheiat la 31 Decembrie 2018 și nu
are niciun impact asupra cifrelor din
situațiile financiare.

This correction applies both to Romanian and
English versions of the Consolidated Financial
Statements prepared in accordance with the
International Financial Reporting Standards
(IFRS) for the financial year ended on 31
December 2018 and has no impact on the
figures in the financial statements.
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