Către: Rompetrol Well Services SA*

Ref .: ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ din 28/29 ianuarie 2021 - punctul 4 de pe ordinea de
zi privind aprobarea alegerea a 2(doi) membri pentru un mandat care va începe cu data
prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor şi va expira la data de 29 aprilie 2022 (data
expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administraţie).

Data: 28.12.2020
Subscrisa KMG International NV, o societate publică cu răspundere limitată, constituită în
conformitate cu legislația din Olanda, cu sediul social in Strawinskylaan 807, Turnul A-8, 1077 XX
Amsterdam, Olanda și înregistrată la Registrul Comercial al Camerei de Comerț și Industrie
Amsterdam sub numărul 24297754,
În calitatea noastră de acționar care deține 73,0111% din capitalul social al Rompetrol Well
Services SA (denumită în continuare „Compania”), cu sediul social în Ploiești, str. 2Bis Clopotei,
Facilitate administrativă, județul Prahova, înregistrată la Comerțul Registrul sub nr. J29/ 110/1991,
cod unic de înregistrare 1346607,
Întrucât, în conformitate cu prevederile pct. 14.6 art. 14 „ Organizare „ Capitolul V „ Administraţia
societăţii„ din actul constitutiv, dnul Abzal Doszhanov a fost numit în calitate de administrator
provizoriu al Rompetrol Well Services SA începȃnd cu data de 09 septembrie 2020, pȃnă la
întrunirea adunării generale ordinare şi dnul Yedil Utekov a fost numit în calitate de administrator
provizoriu al Rompetrol Well Services SA începȃnd cu data de 01 octombrie 2020, pȃnă la întrunirea
adunării generale ordinare
Întrucât, în ședința Consiliului de administrație din 18 decembrie 2020, Rompetrol Well Services a
decis să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) și a aprobat
includerea pe ordinea de zi a AGOA din 28/29 ianuarie 2021, alegerea a 2(doi) membri pentru
un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor şi va
expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de
Administraţie)..
Acționarii Rompetrol Well Services SA pot depune propuneri privind candidaţii la funcţia de
membru ai Consiliului de Administratţiw, indicând numele, localitatea de domiciliu şi calificarea
profesională a persoanelor propuse pentru funcţiile respective, însoţite de documente şi cu
respectarea termenelor menţionate în convocatorul AGOA.
Întrucât conform prevederilor Legii nr.31/1990 a societăţilor, republicată şi modificată candidaţii
pentru poziţiile de membri ai Consiliului de Administraţie pot fi nominalizaţi de actualii membrii ai
Consiliului de Administraţie sau de acţionarii societăţii.
_______
* Traducerea în limba româna are doar scop informativ. În situaţiile în care informaţiile sunt
susceptibile de interpretare, versiunea originală în limba engleză prevalează acestei traduceri.

Vă rugăm să găsiți propunerea KMG International NV şi calificarea profesională pentru candidaţii
propuşi de KMG International NV pentru poziţia de membrii ai Consiliului de Administraţie al
Rompetrol Well Services.

Nr.

Nume

Domiciliu

1

Yedil Utekov

Kazakhstan

2

Abzal Doszhanov

Kazakhstan

Pregatirea profesională a persoanelor
propuse pentru poziţia de
administrator
Chief Officer Production and Industrial Services
Absolvent al Astrakhan State Tehnical University,
Russia
Absolvent al Atyrau Marin Fishing College,
Kazakhstan
Director General Rompetrol Well Services
Absolvent al Atyrau Institute of oil and
gas
Absolvent al IFP School, Kazakhstan

KMG International N.V.
DIRECTOR EXECUTIV
BEIMBET SHAYAKHMETOV

