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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [15/16] ianuarie 2018
Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor („AGOA”) societăţii ROMPETROL RAFINARE S.A., cu
sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul Constanţa, înmatriculată în
Registrul Comerţului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează
“Societatea”), având capitalul subscris şi vărsat de 4.410.920.572,6 lei, divizat în 44.109.205.726 acţiuni
nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,
Convocată în temeiul articolului 119 alin.1) din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4848/8 decembrie 2017 şi în ziarul Bursa nr. 227 (număr istoric
6051) din 8 decembrie 2017,
Întrunită legal şi statutar constituită în şedinţa din data de [15/16] ianuarie 2018, de la ora 11:00 (în prima/a doua
convocare), ţinută la sediul Societăţii din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ,
judeţul Constanţa, în prezenţa acţionarilor Societăţii deţinând _____% din capitalul social al Societăţii şi
respectiv _____% din totalul drepturilor de vot, pentru toţi acţionarii Societăţii înscrişi în Registrul Acţionarilor
Societăţii la sfârşitul zilei de 5 ianuarie 2018, considerată Dată de Referinţă pentru această adunare, fiind
îndeplinite astfel cerinţele statutare prevăzute de art. 13.1 din Actul Constitutiv al Societăţii pentru a se putea
trece la deliberare/vot,
a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi:
Articolul 1
a)
Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor
exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/respinge revocarea domnului Marius
Mitruş din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii începând cu data desfăşurării
acestei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.
b)
Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor
exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/respinge ca pronunţarea asupra gestiunii
de administrator a d-lui Marius Mitruş pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administraţie
din cursul anilor 2017 şi 2018, respectiv din 1 ianuarie 2017 şi până la data desfaşurării AGOA, sa aibe loc cu
ocazia aprobării situaţiilor financiare ale Societăţii pentru exerciţiile financiare 2017 şi respectiv 2018.
Articolul 2
Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/respinge alegerea doamnei Nicoleta Viorica Soisun
în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat
care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor şi va expira la data de 30
aprilie 2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administraţie). Doamna
Nicoleta Viorica Soisun este cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti.
1

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712

IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank – Constanta

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

Articolul 3
Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/respinge, data de 1 februarie 2018 ca Dată de
Înregistrare, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 1/2018 adoptate în
prezenta AGOA şi data de 31 ianuarie 2018 ca Ex Date, dată calendaristică de la care acţiunile Rompetrol
Rafinare obiect al prezentei Hotărâri AGOA se tranzacţionează fără drepturile care derivă din această
hotărâre, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.
Articolul 4
Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/respinge împuternicirea domnului Yedil Utekov,
Director General şi membru al Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane,
pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii Hotărârea nr. 1/2018 adoptată
de prezenta AGOA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate,
executare şi publicare a prezentei hotărâri adoptate.
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Prin: dl. Yedil Utekov
_________________
Administrator şi
Împuternicit prin articolul nr. 4 al Hotărârii nr. 1/2018 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din
[15/16].01.2018
Secretari de şedinţă/Secretar tehnic de şedinţă:
Dl/dna _________________
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