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Bucureşti,  
27 aprilie 2011 

 
Hotărâri adoptate în cadrul AGOA Petrom 

 

 Se vor distribui dividende pentru anul 2010 a căror valoare totală este de circa 1 miliard 
de lei 

 Buget de investiţii aprobat pentru anul în curs, de circa 4,9 miliarde lei 
 Noi membri în Consiliul de Supraveghere al Petrom 

 

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, anunţă o serie de hotărâri care 
au fost luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA), în data de 26 aprilie 2011.  

Distribuire de dividende 

Pe baza propunerii Directoratului, AGOA a aprobat distribuirea către acţionarii OMV Petrom de 
dividende cu o valoare brută per acţiune de 0,0177 RON. Valoarea totală a dividendelor ce vor fi 
distribuite se ridică la 1.002,6 milioane RON. 

Investiţiile se menţin la acelaşi nivel ridicat ca în 2010 

AGOA a aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al OMV Petrom S.A. pentru exerciţiul financiar 2011, 
pregătit conform Standardelor Româneşti de Contabilitate. Astfel, investiţiile prognozate de companie 
se ridică la circa 4,9 miliarde lei, la acelaşi nivel cu investiţiile realizate în 2010. Cea mai mare parte a 
investiţiilor, 67%, este destinată activităţilor de Explorare şi Producţie, 21% din buget revine 
activităţilor de Rafinare şi Marketing, 9% vor reprezenta investiţiile în Gaze si Energie.  

Noi membri în Consiliul de Supraveghere al Petrom 

Având în vedere renunţarea de către domnul Wolfgang Ruttenstorfer la mandatul său de membru al 
Consiliului de Supraveghere, AGOA a aprobat, pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului 
Wolfgang Ruttenstorfer, respectiv până în Aprilie 2013, numirea domnului Manfred Leitner, în calitate 
de nou membru al Consiliului de Supraveghere . Începând cu 1 aprilie 2011, domnul Leitner este 
membru al Directoratului OMV Aktiengesellschaft responsabil cu activitatea de Rafinare şi Marketing, 
inclusiv Petrochimie şi a deţinut înainte funcţia de Business Unit Manager for Downstream 
Optimization and Supply din OMV Aktiengesellschaft precum şi numeroase alte funcţii în cadrul 
Grupului OMV. 
În baza solicitării acţionarului Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ca urmare a 
revocării domnului Marian Turlea, AGOA a aprobat pentru durata rămasă a mandatului domnului 
Marian Ţurlea, respectiv până în Aprilie 2013,  numirea domnului Constantin Dascălu ca membru al 
Consiliului de Supraveghere. Domnul Constantin Dascălu a fost, începând cu 2010, consilier personal 
al Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.  
 
 
 

 
Grupul Petrom 
Grupul Petrom este cel mai mare grup petrolier din Europa de Sud-Est, cu activităţi în sectoarele Explorare şi 
Producţie, Rafinare şi Marketing, Gaze Naturale şi Energie. Grupul şi-a consolidat poziţia pe piaţa petrolieră din 
Europa de Sud-Est în urma unui amplu proces de modernizare şi eficientizare, pentru a cărui implementare au fost 
realizate investiţii de peste 6 miliarde de euro în ultimii şase ani. 
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Grupul exploatează în România şi Kazakhstan rezerve dovedite de petrol şi gaze estimate la 832 milioane de barili 
echivalent petrol (în România 805 milioane barili echivalent petrol) şi are o capacitate nominală anuală de rafinare 
de 8 milioane tone. 
Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, Grupul Petrom este prezent prin intermediul unei reţele de circa 800 
staţii, operată sub două branduri, Petrom şi OMV. Activitatea din România se desfăşoară prin intermediul OMV 
Petrom Marketing, care este deţinută în totalitate de Petrom. OMV Petrom Marketing operează 546 staţii de 
distribuţie, dintre care 389 Petrom şi 157 OMV. Grupul deţine, de asemenea, o reţea internaţională de circa 250 
benzinării, localizate în Republica Moldova, Bulgaria şi Serbia. 
Pentru dezvoltarea sustenabilă a Grupului, strategia acestuia include diversificarea activităților, prin abordarea 
pieţei de electricitate. În acest context, Petrom construieşte o centrală electrică pe gaze de 860 MW la Brazi şi a 
achiziţionat proiectul pentru construcţia unui parc eolian de 45 MW. 
În anul 2010 cifra de afaceri a Grupului Petrom a fost de 4.421 milioane Euro, EBIT (Venituri Înainte de 
Dobânzi şi Taxe) a fost de 709 milioane Euro. 
OMV, grupul energetic lider în Europa Centrală şi de Sud Est deţine 51,01% din acţiunile Petrom. OMV activează 
în 13 ţări în domeniile de Rafinare şi Marketing şi în 16 ţări pe patru continente în domeniul de Explorare şi 
Producţie. Ministerul Economiei deţine 20,64% din acţiunile Petrom, Fondul Proprietatea deţine 20,11%, Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,03% iar 6,21% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori 
Bucureşti. 
 


