Lista întrebărilor adresate de către acţionarii Rompetrol Well Services SA referitor la
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 26/27 aprilie 2021, precum şi a
răspunsurilor oferite:
Întrebarea nr.1:
Cu referire la creanța societății față de Oilfield Exploration Business Solutions SRL, care sunt
acțiunile întreprinse concret de societate, prin consiliul de administrație, pentru recuperarea
efectivă a creanței?
Răspuns:
Consiliul de Administraţie a urmărit cu atenţie evoluţia situaţiei legale a Oilfield Exploration
Business Solutions SRL (OEBS) în legătură cu creditorul ANAF, având în vedere situația
complexă a societății, inclusiv procesul de executare silită. Astfel, în urma ultimei corespondenţe
purtate cu OEBS am fost informaţi de aprobarea unui plan de restructurare a datoriilor bugetare
către ANAF, plan ce depinde de îndeplinirea unor asumări operaţionale și de natură juridică.
Îndeplinirea tuturor condițiilor agreate în planul de restructurare va putea permite într-un final și
efectuarea de plăți către restul creditorilor, inclusiv părțile afiliate.

Întrebarea nr. 2:
Cu referire la nota 22 din situațiile financiare individuale, au fost încasate integral în contul
societății sumele indicate în nota menționată? (Sumele care totalizează 3.885.384 lei și
4.642.486 lei)
Răspuns:
Sumele menționate în nota 22 au fost încasate în proporție de 99.88 % pentru anul 2020, respectiv
99.80 % pentru anul 2019.
Întrebarea nr. 3:
Cu referire la sumele reprezentând dobânzi cuvenite societății din contractul de cash pooling,
au fost sumele respective efectiv încasate în contul societății?
Răspuns:
Sumele reprezentând dobânzi aferente contractului de cash pooling, detaliate și în cadrul notei 22
menționate mai sus au fost încasate în contul curent al societății.
Întrebarea nr. 4:
Cu referire la sumele reprezentând dobânzi cuvenite societății din contractul de cash pooling,
care este perioada la care contul bancar al societății este creditat cu sumele respective (lunar,
trimestrial, anual)?
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Răspuns:
Sumele reprezenând dobânzi aferente contractului de cash pooling sunt încasate în contul curent
al societății cu o frecvență cuprinsă între 1 și 3 luni.
Întrebarea nr. 5:
Care sunt obiectivele strategice la nivel de companie și obiectivele individuale stabilite pentru
conducătorii executivi ai societății?
Răspuns:
Indicatorii individuali de performanță ai conducerii executive includ domenii financiare și
nefinanciare, aliniați cu obiectivele strategice ale companiei: continuarea dezvoltării pe piața
tradițională prin modernizarea tehnologiei operaționale si identificarea de noi oportunități de
afaceri in Europa și regiunea Orientului Mijlociu.
Enumerăm mai jos câțiva indicatori si domeniile corespunzătoare:
1. Măsuri financiare, cum ar fi:
- EBITDA: care măsoara gradul de realizare a câștigurilor înainte de dobândă, taxe și amortizare,
pentru a avea o trasabilitate a rentabilității si a performanței.
- Controlul Opex: care măsoară suma totală a cheltuielilor de exploatare, în vederea menținerii
cheltuielilor operaționale sub nivelul bugetat și maximizarea performanței.
2. Măsuri operaționale, cum ar fi:
- Creșterea cotei de piață în România pentru servicii speciale de cimentare și stimulare.
- Lansarea activității în afara României: scopul este de a măsura numărul de contracte comerciale
care urmează a fi încheiate în vederea furnizării de servicii în afara pieței românești.
3. Sănătate si Siguranță, cum ar fi:
- Reducerea numărului accidentelor de muncă: măsoară coeficientul de accidente legate de ore de
muncă pierdute, accidente majore de muncă, inclusiv decese, precum și accidente rutiere grave.
Întrebarea nr. 6:
Care este politica societății de evaluare a performanței conducătorilor executivi ai societății?
Răspuns:
Măsurarea performanței conducătorilor executivi ai societății are în vedere strategia și obiectivele
pe termen mediu și lung ale Companiei și ține cont de gradul de îndeplinire a indicatorilor
corporativi și individuali.
Evaluarea finală a directorilor executivi este validată în cadrul Consiliului de Administrație la
începutul anului urmator anului îndeplinirii obiectivelor.
Pentru mai multe informatii puteți consulta “Politica de Remunerare”, capitolul 3.2 Masurarea
performantei, propusă pentru aprobarea AGA din data de 26/27.04.2021, publicată pe website-ul
societății.

S.C. Rompetrol Well Services S.A.
# 2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA
phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com
Company with Management System Certified by DNV GL
ISO 9001;2015 ISO 14001;2015 OHSAS 45001;2018

Trade Registry No:J 29/110/1991
Fiscal Identification No;RO1346607

IBAN RO34BACX0000000030551310
UNICREDIT BANK - PLOIESTI

Întrebarea nr. 7:
Care sunt beneficiile financiare și nefinanciare ale directorilor executivi acordate în anul 2020
(exprimate valoric sau, după caz, altfel pentru fiecare director executiv în parte)?
Răspuns:
Beneficiile financiare și nefinanciare ale directorilor executivi sunt menționate în ‘Politica de
Remunerare’ propusă pentru aprobare în AGA din data de 26/27.04.2021, la capitolul 4
(“Beneficii”).
Conform legislatiei in vigoare, respectiv Legea nr 24/2017, art. 92^2, compania va publica pe
website-ul societatii ‘Raportul de Remunerare’ aferent anului 2021, raport ce va detalia
remunerația conducatorilor executivi în mod individual, defalcată pe componente, incluzând și
valoarea beneficiilor financiare și nefinanciare ale acestora.
Întrebarea nr. 8:
Care sunt beneficiile financiare și nefinanciare ale directorilor executivi ai societății acordate
deja și propuse în/pentru anul 2021 (exprimate valoric sau, după caz, altfel pentru fiecare
director executiv în parte)?
Răspuns:
Beneficiile financiare si nefinanciare ale directorilor executivi acordate sau ce urmează a fi
acordate în anul 2021 sunt menționate în ‘Politica de Remunerare’ propusă pentru aprobare
AGA din data de 26/27.04.2021, la capitolul 4 (“Beneficii”), valoarea acestora urmând a fi
subiectul ‘Raportului de Remunerare’ aferent anului 2021.
Întrebarea nr. 9:
Puteti sa imi confirmati ca suma de RON 571,013 inregistrata ca si cheltuieli de management
cu partile afiliate (nota 3.2) nu are la baza servicii fictive? Cu ce parti afiliate au fost
contractate aceste servicii si care este frecventa acestor plati?
Răspuns:
Sumele aferente cheltuielilor cu părțile afiliate reprezintă servicii reale, susținute de rapoarte
de activitate și dovezi de prestare a serviciului respectiv. Serviciile de management sunt parte
componentă a contractului de prestări servicii încheiat cu KMG Rompetrol S.R.L., iar
termenul de plată conform contract este de 30 de zile.
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