
 

 
 

Nr. 47206/ 22.12.2016 

 
 

Raport curent nr. 19/ 2016 
conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 

 
 

Data raportului     22.12.2016 
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 tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., 
categoria Premium 
 
Evenimente importante de raportat:  

 
Societatea CONPET S.A. informează acționarii și investitorii că, în data de 

22.12.2016, a încheiat cu OMV Petrom S.A. București Actul Adițional nr. 4/ 22.12.2016 la 
contractul nr. BC 432/ 22.12.2015 încheiat la data de 30.12.2015 pentru transportul 
țițeiului, gazolinei și condensatului. Acest contract a fost diseminat către publicul investitor, 
având în vedere prevederile articolului 113, punctul B, lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 
1/ 2006, prin Raportul curent nr. 22 în data de 30.12.2015. 

Serviciile de transport urmează a fi prestate în temeiul acestui act adițional începând 
cu 01.01.2017 până la semnarea contractului de transport pentru anul 2017, dar nu mai 
târziu de 31.01.2017, după cum urmează: 

 

Datele contractului  Clauze contractuale prevazute in contract 

Parti contractante incheiat intre CONPET SA Ploiesti si OMV Petrom SA 

Bucuresti 

Nr. Contract Act Aditional nr.4,incheiat la 22.12.2016, la contractul 

pentru transportul titeiului nr. BC 432/22.12.2015   

Obiectul Actului Aditional 

al contractului 

prelungire termen valabilitate contract prestarea serviciilor 

de transport titei de tara si import, gazolina si condensat 

de la punctele de primire la punctele de predare stabilite 
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de Parti pana la 31.01.2017 cel tarziu 

Valoarea Actului Aditional 25.310.107 lei 

Creante reciproce - 

Penalitati stipulate Penalitati de intarziere 0,04% / zi; 

Garantii constituite garantia platii contravalorii serviciilor, incepand cu 

01.01.2017, in valoare de 21.148.373  lei 

Termene si modalitati de 

plata 

25 de zile de la primirea facturii 

Durata Actului Aditional de la 01.01.2017 pana la 31.01.2017 cel tarziu 
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Șef Serviciu Guvernanţă Corporativă 

ec. PÎNZARIU Bogdan 

 

 


