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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: Soluţionare litigiu dintre Rompetrol Well Services SA şi 
KJK Balkan Holding S.a.r.l dosar nr. 1308/105/2021 

 

Rompetrol Well Services SA informează acţionarii şi investitorii asupra faptului că Tribunalul 

Prahova a admis excepţia inadmisibilității cererii de chemare in judecată, invocată de pârâta 

Rompetrol Well Services SA şi a respins acţiunea principală formulată de reclamanta KJK Balkan 

Holding Sarl, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei în ceea ce priveşte 

capătul nr. 2 de cerere, privind anularea în parte a Hotărârii din 28.01.2021, respectiv în ce priveşte 

decizia de respingere a punctului 4 aflat pe ordinea de zi (formulat în subsidiar) şi a respins cererea, 

ca formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, a admis excepţia lipsei calităţii 

procesuale pasive a Consiliului de administraţie raportat la capătul nr. 2 de cerere, privind anularea 

în parte a Hotărârii din 28.01.2021, respectiv în ce priveşte decizia de respingere a punctului 4 

aflat pe ordinea de zi (formulat în subsidiar) şi a respins cererea, ca formulată de o persoană fără 

calitate procesuală pasivă, a respins capătul 3 de cerere, prin care se solicită constatarea obligaţiei 

Consiliului de Administraţie de a reconvoca fără nicio altă formalitate suplimentară Adunarea 

Generală Extraordinară a societăţii pentru exprimarea votului cu privire la punctul 4 de pe ordinea 

de zi a Adunării din 28.01.2021, ca neîntemeiat. Soluţia poate fi atacată cu apel în termen de 30 

de zile de la comunicare. 
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