
 

 
  Page 1 of 2 

ROMPETROL RAFINARE SA 

215 Năvodari Blvd. Administrative Building, 905700, Năvodari, Constanța, ROMANIA 

fax: + (40) 241 506 930 | phone: + (40) 241 506 207 | email: office.rafinare@rompetrol.com 

www.rompetrol.com  

 

          Nr. 6707/24.11.2021 

        

Către:  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ     

   BURSA DE VALORI BUCUREŞTI  

 

De la:   ROMPETROL RAFINARE S.A. 

 

 

RAPORT CURENT  

întocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi 

operaţiuni de piaţă, republicată, şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 

 

 

Data raportului: 24.11. 2021 

 

ROMPETROL RAFINARE S.A. 

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judeţul 

Constanţa 

Numărul de telefon: 0241/506100   

Numărul de fax:      0241/506930; 506901 

Număr de ordine în Registrului Comerţului: J13/534/1991  

Cod Unic de Înregistrare:  1860712 

Capital subscris şi vărsat: 4.410.920.572,60 lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: Bursa de Valori 

BUCUREŞTI (simbol de piaţă RRC) 

 

Evenimente importante de raportat:  

 

Rompetrol Rafinare S.A. (în contiunuare “Societatea” sau “RRC”) informeaza investitorii 

cu privire la emiterea de catre ASF a Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor 

Financiare nr. AC – 2852 – 5/ 22.11.2021, aferent reducerii capitalului social al Societatii 

cu suma de 1.755.000.000 lei, de la valoarea de 4.410.920.572,60 lei la valoarea de 

2.655.920.572,60 lei, prin reducerea numarului de actiuni cu 17.550.000.000 actiuni, 

respectiv de la 44.109.205.726 actiuni la 26.559.205.726 actiuni, cu valoare nominala de 

0,1 lei fiecare.  

 

 

Reducerea capitalului social a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale 

Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) Rompetrol Rafinare S.A. nr. 7/2021 din data de 6 

august 2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3654 din data 

de 3 septembrie 2021.  

 

http://www.rompetrol.com/
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La data de 5 noiembrie 2021, in temeiul Hotărârii nr. 8/2021 adoptata de AGEA din 5 

noiembrie 2021, a fost actualizat Actul Constitutiv al RRC continând noile deţineri de 

capital social ale acţionarilor semnificativi ai Societăţii si noile valori ale capitalului 

social al Societăţii în conformitate cu aprobările de reducere a capitalului social din 

cuprinsul Hotărârii nr 7/2021 AGEA din 6 august 2021. 

 

In prezent sunt in derulare operatiunile de inregistrare a reducerii capitalului social la 

Depozitarul Central. 

 

In urma reducerii, capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A. are valoarea de 

2.655.920.572,60 lei, fiind impartit in 26.559.205.726 actiuni, cu valoarea nominala de 

0,10 lei fiecare.     

 

Reamintim actionarilor Societatii si potentialilor investitori ca prin Hotararea Adunarii 

Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. nr. 7/2021 din 6 august 

2021 s-au aprobat:  

- un preţ in valoare de 0,01 lei pentru compensarea fracţiunilor de acţiuni (fractiuni 

rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor la intregul inferior);  

- Data de inregistrare (care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor 

rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGEA): 7 decembrie 2021; 

- Ex-Date (dată anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect 

al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din 

hotararea AGEA): 6 decembrie 2021;  

- Data platii (dată la care distribuirea veniturilor aferente deţinerii de valori mobiliare, 

constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă): 8 decembrie 2021; 

- Data platii compensatiilor fractiunilor de actiuni rezultate în urma aplicării algoritmului 

şi rotunjirii rezultatelor la intregul inferior in cadrul micsorarii de capital social aprobata 

conform Hotararii A.G.E.A. a Societatii nr.7/2021 din data de 6 august 2021: 22 

decembrie 2021. 

 

 

ROMPETROL RAFINARE S.A. 

 

Membru al Consiliului de Administraţie şi Director General 

Fellix CRUDU-TESLOVEANU 
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