Către: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 29.03.2021
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEŞTI
Sediul social: Ploieşti str. Clopoţei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova
Număr tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913
Cod de identificare fiscală: RO 1346607
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J29/110/1991
Capital social subscris şi vărsat: 27.819.090 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti
(simbol de piaţă PTR)
Eveniment important de raportat: Hotărârile nr. 1/2021 şi 2/2021 adoptate de Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 29 martie
2021
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Rompetrol Well Services S.A.,
(„Adunările”), convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată şi modificată ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă, şi-a desfăşurat lucrările în condiţiile de publicitate şi cvorum
conform dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată şi modificată ulterior şi ale Actului Constitutiv
al Rompetrol Well Services S.A. (în continuare “Societatea”).
Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, nr. 672 din 17 februarie 2021 şi în ziarul de circulaţie naţională "Bursa" nr. 33 din
17 februarie 2021, iar Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a fost publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1010 din 11 martie 2021 şi în ziarul "Bursa"
nr. 49 din 11 martie 2021.
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”) Rompetrol Well Services S.A.
s-a întrunit în şedinţa din data de 29 martie 2021 – prima convocare – de la ora 11:00, la
sediul Societăţii, în condiţii legale de validitate, cu participarea directă, prin vot prin
corespondenţă şi prin reprezentanţi ai acţionarilor persoane juridice, reprezentând 83,6931
% din capitalul social şi 83,6931 % din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul
Central S.A. Bucureşti la data de referinţă de 16 martie 2021.
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În baza dispoziţiilor Actului Constitutiv al Societăţii şi ale Legii nr. 31/1990, republicată şi
modificată ulterior, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a adoptat Hotarârile
nr. 1/2021 şi 2/2021 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:
Hotărârea nr. 1/2021 cu privire la punctele 1, 2, 3 şi 4 de pe ordinea de zi:
Articolul 1
În prezenţa acţionarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social şi 83,6931 % din totalul
drepturilor de vot, cu un număr de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentând 83,6931 % din
capitalul social şi 100 % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, se aprobă
ratificarea încheierii de către Societate cu OMV Petrom, a „Acordului Cadru şi a
Contractelor subsecvente pentru Prestari Servicii de stimulare a matricei sondelor
(acidizare).
Articolul 2
În prezenţa acţionarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social şi 83,6931 % din totalul
drepturilor de vot, cu un număr de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentând 83,6931 % din
capitalul social şi 100 % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, se aprobă
datele de:
(i) 14 aprilie 2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
şi
(ii) 13 aprilie 2021 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 3
În prezenţa acţionarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social şi 83,6931 % din totalul
drepturilor de vot, cu un număr de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentând 83,6931 % din
capitalul social şi 100 % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, se aprobă
împuternicirea Directorului General şi Directorului Economic al Societăţii în vederea
semnării actelor juridice aprobate la articolul anterior ale prezentei decizii. Pentru oricare
dintre cei doi reprezentanţi ai Societăţii mai sus mentionaţi, se aprobă posibilitatea
submandatării de terţe persoane.
Articolul 4
În prezenţa acţionarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social şi 83,6931 % din totalul
drepturilor de vot, cu un număr de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentând 83,6931 % din
capitalul social şi 100 % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, se aprobă
împuternicirea domnului Abzal Doszhanov, 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 hotărârile care urmează a fi
adoptate de prezenta AGEA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare,
publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.
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Hotărârea nr. 2/2021 cu privire la punctele 11 , 2 şi 4 de pe ordinea de zi:
Articolul 1
În prezenţa acţionarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social şi 83,6931 % din totalul
drepturilor de vot, cu un număr de 29.716.549 voturi “ pentru “reprezentând 10,6821 % din
capitalul social şi 12,7633 % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi
203.110.150 voturi “ împotrivă „ reprezentând 73,0111 % din capitalul social şi 87,2367 % din
voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţis, se respinge derularea unui Program de
răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate (denumit “Programul”), cu respectarea
prevederilor legale aplicabile ale Legii societăților nr. 31/1990 și întrunind următoarele condiții
principale:
a) Scopul Programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului de
răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social al acesteia;
b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 27,819,090 de acțiuni;
c) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei
d) Prețul maxim per acțiune: 1,5 lei;
e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
f) Plata acțiunilor dobândite de Societate în cadrul Programului va fi făcută din sursele
prevăzute de lege.
Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului de răscumpărare se va desfășura prin toate
operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare
inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.
Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație al Societății va fi
împuternicit să adopte toate masurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute,
cu respectarea cerințelor sus-menționate.”
Articolul 2
În prezenţa acţionarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social şi 83,6931 % din totalul
drepturilor de vot, cu un număr de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentând 83,6931 % din
capitalul social şi 100 % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, se aprobă
datele de:
(i) 14 aprilie 2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
şi
(ii) 13 aprilie 2021 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 3
În prezenţa acţionarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social şi 83,6931 % din totalul
drepturilor de vot, cu un număr de 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentând 83,6931 % din
capitalul social şi 100 % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, se aprobă
împuternicirea domnului Abzal Doszhanov, 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 hotărârile care urmează a fi
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adoptate de prezenta AGEA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare,
publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Prin împuternicit
Director General – Abzal Doszhanov
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