Petrom - companie integrată de ţiţei și gaze

Declaraţia Președintelui Consiliului de Supraveghere
Stimaţi acţionari,
Deteriorarea
mediului de
activitate

În 2008 am fost cu toţii martorii schimbărilor dramatice ce au afectat economia pe plan mondial: atât pieţele
mature, cât și cele emergente au fost afectate fără nici o excepţie de acest tumult economic. Dificultăţile economiei
mondiale au continuat și în primele luni ale anului 2009, punând o grea povară asupra pieţelor financiare și
sectoarelor economiei și contribuind astfel la deteriorarea accentuată a mediului în care ne desfășurăm activităţile.
Ca urmare, preţul ţiţeiului manifestă rezistenţă la revenire, adăugând și mai multă presiune asupra bugetelor
pentru investiţii și asupra activităţii companiilor de ţiţei și gaze.
Pe parcursul anului 2008, Consiliul de Supraveghere a monitorizat îndeaproape progresul Directoratului
în implementarea strategiei, oferindu-i sprijinul necesar și, în același timp, trasându-i obiective ambiţioase,
asigurându-se astfel că interesele acţionarilor sunt protejate. În acest sens, Consiliul de Supraveghere a fost
implicat în decizii extrem de importante pentru Petrom, cum ar fi continuarea proiectelor investiţionale de mare
amploare ale companiei și semnarea contractelor de finanţare pe termen mediu, incluzând finanţarea de tip
revolving obţinută de la OMV, ce permite companiei să atragă sume semnificative pentru a-și continua proiectele
majore și investiţiile.

Îmbunătăţirile
operaţionale
au consolidat
performanţa
companiei

Pentru Petrom, rezultatele operaţionale din 2008 au reprezentat o continuare firească a progresului înregistrat
de-a lungul ultimilor trei ani. Procesele de restructurare și modernizare, aflate încă în desfășurare, constituie baza
solidă pe care compania și-a construit dezvoltarea durabilă. Beneficii suplimentare au fost obţinute datorită
îmbunătăţirilor operaţionale din toate segmentele de activitate, ce au continuat să consolideze performanţa
companiei: stabilizarea nivelului producţiei de ţiţei, creșterea ratei de înlocuire a rezervelor în România și reducerea
consumului propriu de ţiţei din activitatea de rafinare reprezintă doar o parte din performanţele atinse.
Compania a avut de câștigat ca urmare a condiţiilor favorabile de preţ la ţiţei din primele nouă luni ale anului
2008 și datorită îmbunătăţirii performanţei operaţionale. De asemenea, Petrom a beneficiat și de pe urma unui
management eficient al riscului, datorită instrumentelor derivate utilizate pentru acoperirea riscului financiar în
cadrul segmentului de E&P. În plus, avantajul de a fi o companie integrată de ţiţei și gaze s-a concretizat în poziţia
solidă a companiei în contextul nefavorabil al preţului la ţiţei din ultimul trimestru al anului 2008.
În pofida evoluţiei favorabile a companiei, ne confruntăm cu o serie de litigii iniţiate de foști și actuali angajaţi, ca
urmare a interpretării diferite a unor clauze din Contractul Colectiv de Muncă al Petrom. Această problemă este
tratată cu deosebită atenţie și, până în prezent, au fost întreprinse toate acţiunile posibile în vederea soluţionării.
Această problemă reprezintă și motivul pentru care am decis, în urma unei analize minuţioase și având în vedere
consecinţele hotărârilor judecătorești, înregistrarea unui provizion semnificativ pentru litigii, ce însumează 1,3
mld lei.

Continuarea
programului de
investiţii la un
nivel mai redus

Consecvent angajamentului privind programul de modernizare a Petrom, Consiliul de Supraveghere a fost de
acord cu decizia managementului de a continua în 2009 programul de investiţii al companiei, chiar dacă la un nivel
considerabil mai redus decât cel din anul 2008, date fiind condiţiile economice actuale nefavorabile și industria
de ţiţei în general. Aceste evoluţii negative, coroborate cu necesitatea de a asigura fondurile necesare pentru
finanţarea bugetului de investiţii al companiei în 2009, ne-au determinat să luăm în considerare propunerea
managementului de a nu distribui dividende pentru anul 2008. Această propunere, precum și propunerea privind
bugetul de investiţii al companiei pentru 2009, vor fi înaintate spre aprobare în Adunarea Generală a Acţionarilor,
din data de 28 aprilie 2009.

Respectarea
strategiei și
menţinerea
situaţiei financiare
stabile

Perspectivele continuă să fie dificile, dar suntem încrezători că pe termen lung tendinţele structurale ce modelează
industria noastră vor predomina. În ciuda perioadei turbulente, avem convingerea că direcţia adecvată pentru
companie se bazează pe consecvenţa faţă de propria strategie, concentrându-ne pe programele de restructurare
și modernizare aflate în desfășurare, precum și pe controlul strict al costurilor. Petrom are o situaţie financiară
stabilă și o structură a acţionariatului solidă, aceasta și datorită parteneriatului strategic cu OMV. Petrom are
capacitatea și competenţele optime ce îi permit urmărirea și atingerea cu succes a obiectivelor și a strategiei
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de restructurare; acest lucru va asigura atât dezvoltarea durabilă a companiei, prin consolidarea în continuare a
poziţiei dominante în domeniile în care își desfășoară activităţile de bază, cât și competitivitatea pe termen lung
a companiei în industria energetică.
În numele Consiliului de Supraveghere al Petrom, aș dori să mulţumesc membrilor Directoratului pentru
rezultatele obţinute, cât și tuturor managerilor și angajaţilor, fără a căror dedicare și realizări deosebite succesul
atins în 2008 nu ar fi fost posibil. Pe lângă acestea, Consiliul de Supraveghere consideră că profesionalismul și
efortul neobosit al conducerii executive a companiei și al angajaţilor reprezintă o garanţie în contextul unui an
2009 plin de provocări. Mai mult decât atât, contrar mediului dificil, vreau să reasigur toţi acţionarii noștri că ne
străduim continuu ca Petrom să genereze valoare, astfel încât compania să fie în măsură să obţină rezultate
adecvate.

Wolfgang Ruttenstorfer
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