Lista întrebărilor adresate de către acţionarii Rompetrol Well Services SA referitor la
Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor din data de 28 ianuarie 2021,
precum şi a răspunsurilor oferite:
Întrebarea nr.1 la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA:
Consideră membrii Consiliului de Administraţie că au existat proiecte rezonabile de investiţii în
ultimii 5 ani, în care să poată fi investite aceste rezerve?
Răspuns:
Compania a avut în vedere extinderea activităţii în principal pe pieţele din regiunea MENA
(Orientul Mijlociu si Nordul Africii) , extindere ce presupunea investiţii majore în infrastructura
operaţională. Proiectul a fost început în anul 2013, prin prezenţa Companiei în zona de nord a
Iraqului, însă, apariţia conflictelor armate în toata regiunea respectiva a determinat retragerea
temporară, menţinându-şi însă intenţia de a deschide baze operaţionale în regiune.
Întrebarea nr. 1 la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA:
A aprobat dl. Timur Zhetpisbayev aşa zisul contract de cash pooling cu KMG Rompetrol SRL şi
transferurile către această companie deţinută de acţionarul majoritar sau s-a opus şi a solicitat
consemnarea opiniei sale în procesul verbal al şedinţelor CA?
Răspuns:
Participarea societăţii la sistemul de cash pooling a fost aprobată de Consiliul de Administraţie în
şedinţa din data de 01.07.2014. Dl Timur Zhetpisbayev a fost membru al Consiliul de
Administraţie în perioada 24.04.2018-09.09.2020.
Întrebarea nr. 2 la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA:
În privinţa aşa zisului contract de cash pooling cu KMG Rompetrol SRL şi transferurile către
această companie deţinută de acţionarul majoritar, a notificat dl. Timur Zhetpisbayev aceste
operaţiuni către auditorul intern şi auditorul extern?
Răspuns:
Toate contractele încheiate de către societate cu părţile afiliate, cu o valoare estimată mai mare de
50.000 Euro au făcut obiectul Raportărilor prevăzute de art. 82 din Legea nr.24/2017, aceste
raportări fiind auditate.
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Întrebarea nr. 1 la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA:
A aprobat dl. Saduokhas Meraliyev aşa zisul contract de cash pooling cu KMG Rompetrol
SRL şi transferurile către această companie deţinută de acţionarul majoritar sau s-a opus şi a
solicitat consemnarea opiniei sale în procesul verbal al şedinţelor CA?
Răspuns:
Participarea societăţii la sistemul de cash pooling a fost aprobată de Consiliul de Administraţie în
şedinţa din data de 01.07.2014. Dl Saduokhas Meraliyev a fost membru al Consiliul de
Administraţie în perioada 24.04.2018-01.10.2020.
Întrebarea nr. 2 la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA:
În privinţa aşa zisului contract de cash pooling cu KMG Rompetrol SRL şi transferurile către
această companie deţinută de acţionarul majoritar, a notificat dl. Saduokhas Meraliyev aceste
operaţiuni către auditorul intern şi auditorul extern ?
Răspuns:
Toate contractele încheiate de către societate cu părţile afiliate , cu o valoare estimată mai mare de
50.000 Euro au făcut obiectul Raportărilor prevăzute de art. 82 din Legea nr.24/2017, aceste
raportări fiind auditate.
Întrebarea nr. 1 la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA:
Conform solicitării acţionarului KJK BALKAN HOLDING Sarl, reiese că trebuie prezentate
tranzacţiile individuale cu societăţile afiliate, nu tranzacţiile agregate. De ce nu doreşte
societatea să prezinte lista tranzacţiilor individuale cu societăţile afiliate?
Răspuns:
Informaţiile cu privire la tranzacţiile cu societăţile afiliate au fost făcute publice la data încheierii
acestor tranzacţii prin raportările depuse conform prevederilor art. 82 din Legea nr.24/2017. Mai
mult decât atât, aceste tranzacţii au fost supuse auditării. Lista completă a tranzacțiilor încheiate
sau efectuate de Rompetrol Well Services SA cu părțile afiliate în perioada 01.01.2017-15.11.2020
sunt anexă la Raportul nr. 1 al Consiliului de Administraţie pentru punctul nr.1 al AGEA .
Întrebarea nr. 2 la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA:
În situaţiile financiare anuale şi trimestriale este prezentată în bilanţ o creanţă de la Oilfield
Exploration Business Solutions SA, care a fost provizionată pentru neîncasare de la suma de
RON 29.08 milioane la suma de RON 4.77 milioane. Puteţi să confirmaţi că acest drept de
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

creanţă încă există până la suma de RON 29.08 milioane, dar este garantat de acţionarul
majoritar doar până la concurenţa sumei de RON 4.77 milioane?
Răspuns:
In situatiile financiare publicate de catre Companie, respectiv in nota 13 Creante Comerciale si
alte creante, sunt detaliate pe linii diferite atat creantele existente, cat si ajustarile de valoare
aplicate. In cazul partii afiliate Oilfield Exploration Business Solutions SA, confirmam
existenta unei creante la 30 septembrie 2020 in suma de 34.70 milioane lei si o ajustare de
valoare in suma de 29.93 milioane lei.
Întrebarea nr. 1 la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA:
Poate Consiliul de Administratie să prezinte întregul raport privind preţurile de transfer, astfel
încât acţionarii să se asigure că societatea nu încalcă prevederile legale în ceea ce priveşte
transferul de profit către entităţile deţinute de acţionarul majoritar, în vederea eludării
obligaţiilor fiscale care îi revin?
Răspuns:
Obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer potrivit prevederilor legale în vigoare este
o obligaţie fiscală şi, ca urmare, societatea are obligaţia prezentării acestuia doar autorităţii
fiscale, personalul din cadrul organului fiscal fiind obligat să păstreze secretul asupra
informaţiilor de care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu legate de
verificarea preţurilor de transfer. Prin urmare, dosarul preţurilor de transfer reprezintă o
informaţie protejată de secretul fiscal care nu poate face obiectul dezvăluirii publice.
Întrebarea nr. 2 la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA:
Poate Consiliul de Administraţie să confirme către acţionari că prin existenţa acestui aşa-zis
acord de cash pooling, nu sunt încălcate următoarele prevederi legale? Astfel: Legea 31/1990,
Legea 85/2014 si alte prevederi privind popririle, Legea 227/2015 privind transferul preţurilor,
Legea 24/2007, Regulamentul BNR nr. 4/2014 şi anexele, amendat cu Regulamentul BNR nr.
6 / 2015, Ordinul ANAF nr. 442/2016.
Răspuns:
Compania a luat în considerare, în procesul de implementare a structurii de cash pooling , pe lângă
problematica preţurilor de transfer şi impactul celorlalte prevederi fiscale specifice, cum ar fi
prevederile privind impozitul pe profit, regulile privind gradul de îndatorare, impozitul cu reţinere
la sursă, taxa pe valoare adaugată şi obligaţiile de raportare.
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