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Nr. Acţionari Număr de acţiuni Capital  social (lei) Procent (%)

1 OMV Aktiengesellscha$  31.876.679.783 3.187.667.978,30 51,157

2 Statul Roman  12.897.296.810 1.289.729.681,00 20,698

3 Persoane Fizice şi Juridice  17.537.690.465 1.753.769.046,50 28,145

  TOTAL 62.311.667.058 6.231.166.705,80 100

Istoricul cotării la bursă şi al privatizării OMV Petrom
2022:
In data de 3 noiembrie 2022, OMV Petrom S.A. a anunțat finalizarea înregistrării la toate autoritățile rele-
vante a majorării capitalului social prin aport în natură și în numerar, cu suma de 566.755.872,30 RON, de
la 5.664.410.833,50 RON la 6.231.166.705,80 RON, prin emisiunea unui număr de 5.667.558.723 acțiuni
noi, ordinare, nominative, în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON, după
cum urmează:

i. 1.206.602.392 acțiuni noi, cu o valoare totală de 120.660.239,20 RON, reprezentând aportul în natură
al statului român, prin Ministerul Energiei.

ii. 4.460.956.331 acțiuni noi (inclusiv acțiuni noi suport reprezentate de noi certificate globale de depo-
zit), cu o valoare totală de 446.095.633,10 RON, care au fost subscrise în numerar, în cadrul exercitării
dreptului de preferință de către acționarii OMV Petrom cu excepția statului român.

Pe data de 21 ianuarie 2022, Fondul Proprietatea S.A. (prin Franklin Templeton International Services S.A
R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondul Proprietatea S.A.), a vandut
2.275.000.000 de actiuni OMV Petrom S.A. la pretul de 0,43 lei/actiune, prin intermediul unui plasament



privat accelerat pe Bursa de Valori Bucuresti. Vanzarea a reprezentat 4% din numarul total de actiuni OMV
Petrom S.A.. Astfel, detinerea Fondului Proprietatea S.A. in OMV Petrom S.A. s-a diminuat la 1.688.548.078
actiuni sau 2.98% (de la 6,9973%).
2021:
Pe 20 septembrie 2021, OMV Petrom a fost inclusa in indicii furnizorului global FTSE Russell, ca urmare a
indeplinirii criteriilor de eligibilitate, inclusiv de lichiditate a actiunilor si de marime a capitalizarii bursie-
re. Acesti indici sunt: FTSE Global All-World, FTSE Global All-Cap, FTSE Global Total-Cap si FTSE Global
Mid Cap.
Pe 4 ianuarie 2021, deținerea indirectă a NN Group N.V. din drepturile de vot ale OMV Petrom S.A. a depă-
șit pragul de 5%. Conform notificării primite de către OMV Petrom de la NN Group N.V., acesta din urmă
deține un număr de 2.848.113.046 de acțiuni/ drepturi de vot, corespunzător unui procent de 5,03% din
capitalul social/drepturile de vot ale OMV Petrom.
2020:
Pe data de 17 septembrie 2020, Fondul Proprietatea S.A. (administrat de Franklin Templeton Investment
Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti), a vandut 1,7 miliarde de actiuni OMV Petrom
S.A. la pretul de 0,33 lei/actiune, prin intermediul unui plasament privat accelerat pe Bursa de Valori Bu-
curesti. Vanzarea a reprezentat 3% din numarul total de actiuni OMV Petrom S.A.. Astfel, detinerea Fondu-
lui Proprietatea S.A. in OMV Petrom S.A. s-a diminuat la 6,9973% (de la 9,9985%), iar ponderea actiunilor
tranzactionabile liber, detinute de actionari persoane fizice si juridice, a crescut la 21,3533% (de la
18,3521%).
2017:
Pe data de 21 septembrie 2017, Fondul Proprietatea S.A. (administrat de Franklin Templeton Investment
Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti), a vandut 1,454 miliarde de actiuni OMV Petrom
S.A. la pretul de 0,2750 lei/actiune, prin intermediul unui plasament privat accelerat pe Bursa de Valori
Bucuresti. Vanzarea a reprezentat 2,57% din numarul total de actiuni OMV Petrom S.A.. Astfel, detinerea
Fondului Proprietatea S.A. in OMV Petrom S.A. s-a diminuat la 9,9985%, iar ponderea actiunilor tranzac-
tionabile liber, detinute de actionari persoane fizice si juridice, a crescut la 18,3521%.
2016:
La 20 octombrie 2016 s-a finalizat oferta publica secundara prin care Fondul Proprietatea S.A. a vandut
3.641.100.108 de actiuni sau 6,4% din detinerea in OMV Petrom S.A. (sub formă de actiuni si GDR-uri re-
prezentand actiuni, la pretul de RON 0,21/actiune si USD 7,7/GDR). Ca urmare, Citibank, NA, o asociatie
bancara nationala organizata in conformitate cu legile Statelor Unite ale Americii, a emis 2.492.328 GDR-
uri reprezentand 373.849.200 de actiuni ordinare, cu o valoare nominala de 0,1 lei pe actiune a OMV Pe-
trom S.A.. La 20 octombrie 2016, GDR-urile au fost admise la listare pe segmentul standard al listei oficia-
le a Autoritatii de Conduita Financiara a Regatului Unit (UK Financial Conduct Authority) si admise la
tranzactionare pe piata principala pentru instrumente financiare listate a Bursei de Valori din Londra sub
simbolul "PETB" conform Regulamentului S si "PETR" conform Regulii 144A GDR. In urma acestei
tranzactii, Fondul Proprietatea a ramas cu o participatie de 12,57% in OMV Petrom, iar ponderea actiuni-
lor OMV Petrom care se tranzactioneaza liber a crescut la 15,79%.
2013:
Pe data de 17 mai 2013, Fondul Proprietatea S.A. (administrat de Franklin Templeton Investment Manage-
ment Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti), a vandut 632.482.000 de actiuni OMV Petrom S.A. la pre-
tul de 0,3900 lei/actiune, prin intermediul unui plasament privat accelerat pe Bursa de Valori Bucuresti.
Vanzarea a reprezentat 1,12% din numarul total de actiuni OMV Petrom S.A.. Astfel, detinerea Fondului
Proprietatea S.A. in OMV Petrom S.A. s-a diminuat la 18,99%, iar ponderea actiunilor tranzactionabile li-
ber pe Bursa de Valori Bucuresti, detinute de actionari persoane fizice si juridice, a crescut la 7,74%.
Pe data de 15 noiembrie 2013, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), a vandut cele
918.216.049 actiuni OMV Petrom S.A. detinute (1,62% din numarul total de actiuni OMV Petrom S.A.) la



pretul de 0,4200 lei/actiune, prin intermediul unui plasament privat accelerat pe Bursa de Valori Bucures-
ti. In consecinta, ponderea actiunilor tranzactionabile liber pe Bursa de Valori Bucuresti, detinute de ac-
tionari persoane fizice si juridice, a crescut la 9,36%.
2012:
Pe data de 28 noiembrie 2012, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a vandut
229.554.012 de actiuni OMV Petrom S.A. la pretul de 0,3700 lei/actiune, prin intermediul a catorva
tranzactii pe Bursa de Valori Bucuresti. Vanzarea a reprezentat 0,41% din numarul total de actiuni OMV
Petrom S.A.. Astfel, detinerea BERD in OMV Petrom S.A. s-a diminuat la 1,62%, iar ponderea actiunilor
tranzactionabile liber pe Bursa de Valori Bucuresti, detinute de actionari persoane fizice si juridice, a cres-
cut la 6,62%.
2011:
Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie ("OPSPI"), in numele Ministerului Economiei, Co-
mertului si Mediului de Afaceri ("MECMA"), a selectat intermediarul pentru oferta publica secundara
("SPO") de vanzare a 5,57 milioane actiuni, reprezentand 9,84% din capitalul social al OMV Petrom (nu-
marul total al actiunilor detinute de MECMA corespunzand unei cote de 20,64% din capitalul social), iar
prospectul final a fost aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare la 20 iunie. Subscrierea a avut
loc intre 11 si 22 iulie 2011, iar Guvernul a stabilit pretul minim de referinta la 0,3708 lei/actiune. La data
de 22 iulie, oferta s-a incheiat fara succes, deoarece subscrierile valabile nu au depasit pragul minim, de
80% din actiunile ofertate.
2010:
AGEA din data de 16 decembrie 2009 a aprobat rascumpararea de catre OMV Petrom de actiuni proprii de
pe piata reglementata de valori mobiliare, in conditiile art. 1031 din Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, in vederea distribuirii lor cu titlu gratuit catre persoanele indreptatite sa primeasca actiuni
(fosti sau actuali angajati), pentru a indeplini obligatiile asumate din Contractul Colectiv de Munca. Pro-
gramul de rascumparare actiuni a inceput pe 8 ianuarie 2010 si a fost finalizat pe 18 ianuarie 2010. OMV
Petrom S.A. a achizitionat 6.195.500 actiuni, reprezentand 0,011% din capitalul sociat al companiei, de pe
piata reglementata de valori mobiliare, in valoare totala de 1.772.177 lei. Pretul de achizitie a actiunilor a
variat intre 0,2730 lei si 0,2930 lei. OMV Petrom S.A. a distribuit in mod gratuit, fiecarei persoane indrepta-
tite 100 (una suta) actiuni ordinare, nominative si dematerializate tranzactionate la categoria intai a Bur-
sei de Valori Bucuresti cu o valoarea nominala de 0,1 RON/actiune.
AGEA din data de 3 august 2010 a aprobat definitiv desprinderea activitatilor de marketing ale OMV Pe-
trom S.A. si transmiterea cu titlu universal a activelor si pasivelor aferente acestor activitati catre OMV Pe-
trom Marketing S.R.L. (o societate detinuta 100% de catre OMV Petrom), precum si proiectul de desprin-
dere inclusiv efectele acestei operatiuni. Data la care desprinderea a inceput sa produca efecte a fost 1
octombrie 2010. Expertul independent PriceWaterhouseCoopers Management Consultants SRL desem-
nat de Registrul Comertului a determinat pretul de retragere (brut inclusiv taxele aferente) in valoare de
0,352 RON/actiune, ce trebuie platit actionarilor care si-au exrcitat dreptul de retragere. La sfarsitul pro-
cesului si in conformitate cu procedura de retragere, OMV Petrom S.A. nu a trebuit sa rascumpere nicio
actiune de la actionarii mentionati mai sus.
2009:
Ministerului Economiei (ME) a inlocuit Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) in actio-
nariatul Petrom, in conformitate cu prevederile Legii nr. 308/30.12.2008, incepand cu 15 ianuarie 2009.
2007:
În 26 februarie, Depozitarul Central S.A. a transferat acţiunile OMV Petrom deţinute de Ministerul Econo-
miei şi Comerţului în contul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), în urma preluării Ofi-
ciului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) de către AVAS.
Dupa efectuarea transferului, AVAS deţinea 17.481.773.996 de acţiuni reprezentând 30,862% din capitalul
social al OMV Petrom.



În 11 iulie, Depozitarul Central S.A. a transferat 5.791.079.578 de acţiuni, reprezentând 10,223% din capi-
talul social al OMV Petrom S.A., deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), în
contul S.C. Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 81/2007.
În urma transferului, AVAS deţine 11.690.694.418 de acţiuni reprezentând 20,64% din capitalul social, iar
S.C. Fondul Proprietatea S.A. deţine 11.391.130.186 de acţiuni, reprezentând 20,11% din capitalul social.
2006:
În 27 februarie, la cererea societăţii Fondului Proprietatea S.A., au fost transferate 5.600.050.608 acţiuni
OMV Petrom din contul Ministerului Economiei şi Comerţului în contul Fondului Proprietatea.
Fondul Proprietatea este un fond creat de Statul Român pentru a despăgubi persoanele expropriate abu-
ziv în urma naţionalizărilor din perioada regimului comunist. În urma transferului de acţiuni si a majorării
capitalului social, Ministerul Economiei şi Comerţului deţinea 17.481.773.996 acţiuni reprezentând
30,862% din capitalul social iar Fondul Proprietatea deţinea 5.600.050.608 acţiuni, reprezentând 9,887%
din capitalul social.
2005:
În 22 noiembrie, Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat majorarea capitalului social, acordând acţio-
narilor existenţi dreptul de a subscrie noi acţiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei, pentru a-şi putea păs-
tra detinerea în companie. Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC) a primit 266.977.088 acţiuni, repre-
zentând valoarea terenurilor pentru care compania a obţinut titlurile de proprietate în perioada 16 de-
cembrie 2004-10 octombrie 2005.
Perioada de tranzacţionare a drepturilor de preferinţă a început pe 14 decembrie 2005 şi s-a încheiat la 23
decembrie 2005. În decursul acestei perioade, aproape 198 mil. drepturi de preferinţă OMV Petrom au
fost tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, volumul zilnic fiind între 12 şi 58 mil. de drepturi. Preţul a
fluctuat între 0,0040 RON şi 0,0046 RON.
În timpul perioadei de subscriere (9 ianuarie – 9 februarie 2006), OMV a subscris 334.209.314 de acţiuni,
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a subscris 13.275.740 de acţiuni, şi 3.924 de
acţionari, persoane fizice şi juridice, au subscris 29.140.115 de acţiuni.
2004:
Pe 23 iulie, Ministerul Economiei si Finantelor (MEC) şi OMV au semnat Contractul de Privatizare prin care
OMV achiziţiona 51% din acţiunile OMV Petrom printr-o combinaţie de cumpărare directa a 33,34% din
acţiuni (669 mil. euro) şi o creştere simultană de capital in OMV Petrom (831 mil. euro). La 7 decembrie
OMV a plătit 1,5 mld. euro pentru 51% din capitalul social al OMV Petrom si pe 14 decembrie a avut loc
finalizarea privatizării. Prin urmare, OMV a devenit acţionar majoritar al OMV Petrom iar capitalul social la
31 decembrie a crescut la 5.600.050.607,8 lei, cu o valoare nominală de 0,1 lei pe acţiune. BERD a conver-
tit 73 de mil. USD din Contractul de Împrumut încheiat cu OMV Petrom in 2002, in cota de 2,03% din capi-
talul social al Companiei.
2001:
OMV Petrom este listată la Bursa de Valori Bucureşti. Prima dată de tranzacţionare a acţiunilor OMV Pe-
trom a fost 3 septembrie iar preţul de închidere din ziua respectiva a fost de 0,0720 lei


