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Raport curent nr. 18/ 2016 

conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 

 
 
 

Data raportului    29.11.2016 
Denumirea entității emitente:  CONPET S.A. Ploiești 
Sediul social:     str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești 
Nr. telefon/ fax/ e-mail:  0244/ 401360/ 516451/ 402385/ 

 actionariat@conpet.ro 
Cod unic de înregistrare la O.R.C.  1350020  
Nr. ordine în Registrul Comerțului: J29/ 6/ 22.01.1991 
Capital social subscris și vărsat:   28.569.842,40 lei 
Nr. total de acțiuni:     8.657.528 acțiuni nominative 
Piața reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: B.V.B., categoria 
Premium 
 
Evenimente importante de raportat:  
 
I. Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (AGOA) CONPET SA din data de 29.11.2016 (prima 
convocare) privind aprobarea alegerii domnului Claudiu - Aurelian POPA in calitate de secretar al 
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; aprobarea numirii firmei BDO AUDIT SRL Bucuresti in 
calitate de auditor financiar al societatii CONPET S.A. pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru anii 
2016, 2017 si 2018; Raportul Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pe perioada 
1 ianuarie – 30 iunie 2016, intocmit in conformitate cu art. 55 din OUG nr. 109/ 2011 privind 
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;aprobarea imputernicirii Presedintelui adunarii/ 
Presedintelui Consiliului de Administratie/ Directorului General pentru semnarea hotararii AGOA/ 
pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind datele auditorului financiar, durata contractului 
si datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administratie (daca este cazul), precum si pentru 
punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A/ pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii si 
publicarii hotararii AGOA, inregistrarii formei actualizate a Actului Constitutiv privind auditorul financiar 
si administratorii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si pentru acordarea 
dreptului de delegare; aprobarea datei de inregistrare 21.12.2016/ aprobarea datei de 20.12.2016 ca 
ex-date. 
 
II. Hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor (AGEA) CONPET SA din data de 29.11.2016 
(prima convocare) privind aprobarea alegerii domnului Claudiu - Aurelian POPA in calitate de 
secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor; aprobarea incetarii efectelor art. 2 din 
Hotararea A.G.E.A. nr. 3/ 17.12.2015 privind vanzarea activului compus din cladiri si teren in suprafata 
de 1.144 m.p., situat in Municipiul Ploiesti, Blvd. Independentei nr. 7, judetul Prahov si aprobarea 
utilizarii acestui activ ca spatiu de birouri pentru societate, dupa executarea lucrarilor de reparatii 
pentru aducerea cladirilor in stare functionala; Informarea privind viziunea CONPET S.A. asupra 
perspectivelor viitoare de dezvoltare strategica a societatii pentru perioada 2017 – 2025; aprobarea 
imputernicirii Presedintelui adunarii/ Presedintelui Consiliului de Administratie/ Directorului General 
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pentru semnarea hotararii AGEA/ pentru punerea in aplicare a hotararii AGEA/ pentru efectuarea 
formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararii AGEA, si pentru acordarea dreptului de 
delegare; aprobarea datei de inregistrare 21.12.2016/ aprobarea datei de 20.12.2016 ca ex-date. 
_________________________________________________________________________________ 
 
I. – II.  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor (AGEA) CONPET SA, convocate pentru data de 29.11.2016/ 05.12.2016 si-au desfasurat 
lucrarile la prima convocare, in data de 29.11.2016, incepand cu ora 900, si respectiv ora ora 1000 la 
sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale 
de cvorum. 

Adunarile generale au fost organizate in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al 
societatii, ale Legii societatilor nr. 31/ 1990, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si cu legislatia in vigoare privind piata de capital. 

Convocatoarele AGOA si AGEA, aprobate prin Nota Telefonica nr. 13/ 25.10.2016 ratificata 
prin Decizia C.A. nr. 12/ 14.11.2016, au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, 
nr. 3835/ 27.10.2016 si in ziarul “Evenimentul Zilei” din 27.10.2016, fiind transmise la Bursa de Valori 
Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexe la Raportul curent nr. 16/ 
26.10.2016, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul www.conpet.ro . 

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberarilor 
AGOA, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) 
care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile AGOA sa 
fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.  

Conform dispozitiilor art. 17 alin. (2) lit. a) si c) din Actul Constitutiv, pentru validitatea 
deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, este necesara, la prima convocare, 
prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) 
din numărul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de 
actionarii prezenti sau reprezentati atat la prima, cat si la cea de-a doua convocare.  

La lucrarile AGOA si AGEA au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor 
consolidat la data de referinta 18.11.2016. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana 
juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar 
majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 
58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 
16.775.127,6 lei, precum si 2 actionari persoane fizice, detinatori ai unui numar de 161 actiuni cu 
valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0019% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, 
respectiv un capital social in suma de 531,3 lei.  

 
Pentru sedintele AGOA si AGEA, au transmis formular de vot prin corespondenta 3 actionari 

persoane juridice:  
- UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED, detinatoare a unui numar de 709.716 actiuni 

/drepturi de vot, reprezentand 8,1977% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, 
respectiv un capital social in suma de 2.342.062,8 lei; 

- SEI GLOBAL INVESTMENTS FUND PLC-SEI GLOBAL UNCONSTRAINED ALPHA 
EQUITY FUND, detinatoare a unui numar de 71.430 actiuni /drepturi de vot, reprezentand 
0,8250 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma 
de 235.719,0 lei; 

- FONDUL PROPRIETATEA, detinatoare a unui numar de 524.366 actiuni /drepturi de vot, 
reprezentand 6,0568 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital 
social in suma de 1.730.407,8 lei. 
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 In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul fiecarei sedinte AGOA si AGEA (in 

care au fost incluse si voturile exercitate prin corespondenta) a fost de 6.389.045 si corespunde unui 

numar de 6.389.045 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 73,7976% din numarul 

total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 21.083.848,5 lei. 

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA si AGEA, avand in vedere mandatul 

reprezentantilor Ministerului Energiei, precum si votul exercitat prin corespondenta de UTILICO 

EMERGING MARKETS LIMITED, SEI GLOBAL INVESTMENTS FUND PLC-SEI GLOBAL 

UNCONSTRAINED ALPHA EQUITY FUND si FONDUL PROPRIETATEA, in urma dezbaterilor si 

propunerilor formulate in sedinta de catre actionari, au fost emise Hotararea nr. 3/ 2016 a AGOA si, 

respectiv, Hotararea nr. 4/ 2016 a AGEA, avand urmatorul continut: 

HOTARAREA NR. 3 
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)  

din data de 29.11.2016 
 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Actului Constitutiv al 
societatii si Procesul - Verbal din data de 29.11.2016 (prima convocare), actionarii persoane 
fizice si juridice ai Societatii CONPET S.A. emit urmatoarea:  

HOTARARE 
Art. 1 Cu unanimitate de voturi, aproba alegerea domnului Claudiu - Aurelian POPA in calitate de 
secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 
Art. 2 Cu unanimitate de voturi, aproba numirea firmei BDO AUDIT SRL Bucuresti in calitate de 
auditor financiar al societatii CONPET S.A. pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru anii 2016, 
2017 si 2018. 
Art. 3 Ia act de Raportul Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pe perioada 1 
ianuarie – 30 iunie 2016, intocmit in conformitate cu art. 55 din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta 
corporativa a intreprinderilor publice. 
Art. 4 Cu unanimitate de voturi, aproba imputernicirea: 
a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A. 
b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind 
datele auditorului financiar, durata contractului si datele de identificare ale membrilor Consiliului de 
Administratie (daca este cazul), precum si pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A., conform 
prevederilor legale; 
c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al 
Romaniei Partea a IV-a, inregistrarii formei actualizate a a Actului Constitutiv privind auditorul financiar 
si administratorii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si pentru 
acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus 
mentionate. 
Art. 5 Cu unanimitate de voturi, aproba data de 21.12.2016, propusa de Consiliul de Administratie, ca 
data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele 
hotararii A.G.O.A., respectiv 20.12.2016 ex-date. 

HOTARAREA NR. 4 
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)  

din data de 29.11.2016 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, ale Actului Constitutiv al 



 

 

societatii si Procesul - Verbal din data de 29.11.2016 (prima convocare), actionarii persoane 
fizice si juridice ai Societatii CONPET S.A. emit urmatoarea:  
 

HOTARARE 
Art. 1 Cu unanimitate de voturi, aproba alegerea domnului Claudiu - Aurelian POPA in calitate de 
secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 
Art. 2 a) Cu unanimitate de voturi, aproba incetarea efectelor art. 2 din Hotararea A.G.E.A. nr. 3/ 
17.12.2015 privind vanzarea activului compus din cladiri si teren in suprafata de 1.144 m.p., situat in 
Municipiul Ploiesti, Blvd. Independentei nr. 7, judetul Prahova.  
b) Cu majoritate de voturi, aproba utilizarea ca spatiu de birouri pentru societate a activului compus 
din cladiri si teren in suprafata de 1.144 m.p. situat in Municipiul Ploiesti, Blvd. Independentei nr. 7, 
judetul Prahova, dupa executarea lucrarilor de reparatii pentru aducerea cladirilor in stare functionala. 
Art. 3 Ia act de Informarea privind viziunea CONPET S.A. asupra perspectivelor viitoare de dezvoltare 
strategica a societatii pentru perioada 2017 - 2025. 
Art. 4 Cu unanimitate de voturi, aproba imputernicirea: 
a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.E.A.;  
b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.E.A., conform 
prevederilor legale; 
c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A. la 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al 
Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane 
mandatul pentru efectuarea formalitatilor. 
Art. 5 Cu unanimitate de voturi, aproba data de 21.12.2016, propusa de Consiliul de Administratie, ca 
data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele 
hotararii A.G.E.A., respectiv 20.12.2016 ex-date. 
 

Director General 
      ing. ILAȘI Liviu 

 
 
 
 
 

Director Direcţie Guvernanţă Corporativă, Resurse Umane și Comunicare 
Conf. univ. dr. ing. dr. ec. NIŢĂ Mircea Aurel 

 
 
 
 
 

Șef Serviciu Guvernanţă Corporativă 
ec. PÎNZARIU Bogdan 

 

 


