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Nr. 2397/ 7 aprilie 2022
C TRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIAR
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 7 aprilie 2022
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Sediul social: N vodari, Bulevardul N vodari nr. 215 (Pavilion Administrativ),
judeţul Constanţa
Num rul de telefon: 0241/506100; 506553
Num rul de fax:
0241/506930; 506901
Num r de ordine în Registrului Comerţului: J13/534/1991
Cod Unic de Înregistrare: 1860712
Capital subscris şi v rsat: 2.655.920.572,60 lei
Piaţa reglementat pe care se tranzacţioneaz valorile mobiliare: Bursa de
Valori BUCUREŞTI (simbol de piaţ RRC)
Eveniment important de raportat: : Solicitare din partea KMG International N.V.,
în calitate de acționar majoritar al Rompetrol Rafinare S.A., privind completarea
Ordinii de zi a Adun rii Generale Ordinare a Acționarilor şi a Adun rii Generale
Extraordinare a Acţionarilor din data de 28 (29) aprilie 2022

În conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,
Rompetrol Rafinare S.A. informeaz piața asupra faptului c , în data de 7 aprilie
2022, a fost primit solicitarea nr. 2396 a KMG International N.V. în calitate de
acţionar al Societ ţii (cota de participare de 48,1136% din capitalul social), de
completare a Ordinii de zi a Adun rii Generale Ordinare a Acționarilor (“AGOA”)
şi a Adun rii Generale Extraordinare a Acţionarilor (“AGEA”) convocat pentru
data de 28 (29) aprilie 2022.
Prin solicitarea transmis acţionarul solicit urmatoarele:
- Pentru AGEA:
 Aprobarea major rii componenţei numerice a Consiliului de
Administraţie al Societ ţii, de la un num r de cinci membri, la un num r
de şapte membri, începand cu data de 1 mai 2022 şi
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-

Aprobarea modific rii şi/sau complet rii Actului Constitutiv al Societ ţii
pentru modificarea corespunz toare a art. 14.1. din Actul Constitutiv –
în eventualitatea aprob rii de c tre AGEA a propunerii de mai sus,
privind componenţa Consiliului de Administraţie;

Pentru AGOA:
 Numai în situaţia în care în AGEA din 28/29 aprilie 2022, ora 13:00 se va
aproba majorarea componenţei numerice a Consiliului de
Administraţie de la cinci membri la şapte membri, aprobarea alegerii a
înca 2 (doi) noi membrii în Consiliul de Administrţtie al Societ ţii pentru
un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai 2022;
 Aprobarea renumirii Ernst & Young Assurance Services SRL, ca auditor
financiar al Rompetrol Rafinare S.A., pe o perioad de 2 (doi) ani,
respectiv pentru auditarea situaţiilor financiare ale Societ ţii pentru
exerciţiile financiare 2022 şi 2023, durata contractului de prest ri servicii
de audit fiind de doi ani;
 Numirea dlui. Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera
auditorilor Financiari din România, în calitate de membru independent
în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de
Administraţie ales conform punctului 7 de pe ordinea de zi a prezentei
AGOA, respectiv din 1 mai 2022 pân în 30 aprilie 2026;
 Aprobarea remuneraţiei lunare nete a Preşedintelui Comitetului de
Audit în cuantum de 4.000 Lei

În perioada urm toare, Consiliul de Administraţie al Rompetrol Rafinare S.A. va
analiza solicitarea anterior menţionat , în vederea lu rii unei decizii.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie
al Rompetrol Rafinare S.A.
Yedil Utekov
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