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Raport curent nr. 7/ 2017 
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 

 
 

Data raportului     26.04.2017 
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:  

 

Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 26.04.2017 

(prima convocare) privind: aprobarea alegerii domnului Claudiu - Aurelian POPA în calitate de 

secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru 

exerciţiul financiar ȋncheiat la data de 31.12.2016; repartizarea profitului net aferent exerciţiului 

financiar 2016 şi a unor sume din rezultatul reportat, fixarea dividendului brut pe acţiune și a datei 

plăţii dividendelor către acţionari; neaprobarea distribuirii sub formă de dividende a sumei de 

80.000.000 lei, către acţionarii societăţii, proporţional cu participarea acestora la capitalul social, din 

rezervele distribuibile ale societăţii reprezentând alte rezerve - sursa proprie de finanţare; aprobarea 

descărcării de gestiune a administratorilor societăţii CONPET S.A. pentru exerciţiul financiar 

ȋncheiat la data de 31.12.2016; Raportul anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare cu 

privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi şi directorului general 

– administrator executiv, ȋn cursul exerciţiului financiar 2016, modul de ȋndeplinire la data de 

31.12.2016 a criteriilor şi obiectivelor de performanţă stabilite ȋn Contractele de administrare/ 
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Contractul de mandat; aprobarea ȋncheierii unui Act Adiţional la contractele de administrare 

ȋncheiate de către administratorii neexecutivi cu societatea, avȃnd ca obiect stabilirea 

subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneraţiei administratorilor neexecutivi pentru anul 

financiar 2017; aprobarea mandatării dlui. Claudiu - Aurelian Popa, ȋn calitate de reprezentant al 

acţionarilor, pentru semnarea Actului Adiţional (nr. 10) la contractele de administrare (avȃnd ca 

obiect subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneraţiei administratorilor neexecutivi pentru 

anul 2017) încheiate de către administratorii neexecutivi cu societatea; aprobarea împuternicirii 

Președintelui adunării/ Președintelui Consiliului de Administrație/ Directorului General pentru 

semnarea hotărârii A.G.O.A./ pentru punerea în aplicare a hotărârii A.G.O.A/ pentru efectuarea 

formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Prahova, publicării hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al României partea a IV -a, 

precum și acordarea dreptului de delegare; aprobarea datei de înregistrare 30.06.2017 (care serveşte 

la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora 

se răsfrȃng efectele hotărȃrii A.G.O.A.); aprobarea datei de 29.06.2017 ca ex-date. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Au fost ȋndeplinite formalităţile privind publicarea convocatorului. 

Convocatorul A.G.O.A. aprobat prin Decizia C.A. nr. 3/ 20.03.2017 a fost publicat ȋn 

Monitorul Oficial al Romȃniei nr. 968/ 23.03.2017, Partea a IV-a şi, respectiv, ȋn ziarul “Romȃnia 

Liberă” din data de 23.03.2017 şi transmis la Bursa de Valori Bucureşti şi la Autoritatea de 

Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 4/ 21.03.2017, raport publicat pe site-ul 

www.bvb.ro şi pe site-ul www.conpet.ro. 

Convocatorul A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată, aprobat prin Decizia C.A. nr. 

4/ 07.04.2017, urmare solicitării acţionarului Fondul Proprietatea S.A. de introducere a unui punct 

suplimentar, a fost publicat în Monitorul Oficial al Romȃniei nr. 1196/ 11.04.2017, Partea a IV-a şi, 

respectiv, ȋn ziarul “Romȃnia Liberă” din data de 12.04.2017 şi transmis la Bursa de Valori 

Bucureşti şi la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 5/ 

07.04.2017, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro şi pe site-ul www.conpet.ro.  

Prin Raportul curent nr. 6/ 11.04.2017 către A.S.F. şi B.V.B. acţionarii şi investitorii au fost 

informaţi cu privire la faptul că din discuţiile cu reprezentanţii Monitorului Oficial a rezultat 
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necesitatea efectuării unor reformulări în textul convocatorului A.G.O.A. completat şi că în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a va apărea publicat convocatorul A.G.O.A. în care este 

înlocuită sintagma "anunţă public faptul că a aprobat completarea ordinii de zi" cu sintagma 

"completează ordinea de zi" şi este eliminata din text orice referire la cuvântul/ cuvintele 

"revizuirea/ se revizuieşte/ revizuită/ revizuite". 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru 

data de 26.04.2017/ 27.04.2017 și-a desfașurat lucrările la prima convocare, în data de 26.04.2017, 

începand cu ora 1000 la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a 

îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum. 

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea 

deliberărilor A.G.O.A., este necesară, la prima convocare, prezenţa acţionarilor (inclusiv voturile 

prin corespondenţă) care să reprezinte cel puţin jumatate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, 

iar hotărȃrile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate. 

La lucrările A.G.O.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor 

consolidat la data de referință 13.04.2017. Astfel, au fost prezenți în sală un acționar persoană 

juridică, și anume reprezentantul Ministerului Energiei - în numele Statului Roman care este 

acționar majoritar, deținător al unui numar de 5.083.372 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, 

reprezentând 58,7162 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în 

sumă de 16.775.127,6 lei, precum și 2 acționari persoane fizice, deținători ai unui numar de 161 

acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0018% din numarul total de acțiuni/ 

drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 531,3 lei. 

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 12 acționari 

deținători ai unui număr de 2.052.974 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 23,7132% din numărul 

total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 6.774.814,2 lei. 

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere mandatul 

reprezentanților Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în urma 

dezbaterilor și propunerilor formulate în sedință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr. 2/ 

2017 a A.G.O.A. având următorul conținut:  

 



 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 2 

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)  

din data de 26.04.2017 

Avȃnd ȋn vedere prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societăţile, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2017, ale Actului Constitutiv al societăţii şi Procesul 

- Verbal din data de 26.04.2017 (prima convocare), acţionarii persoane fizice şi juridice ai 

Societăţii CONPET S.A. emit următoarea:  

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă alegerea domnului Claudiu - Aurelian POPA ȋn 

calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul 

financiar ȋncheiat la data de 31.12.2016 ȋntocmite ȋn conformitate cu reglementările contabile 

aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2016 şi a 

Raportului auditorului financiar BDO Audit S.R.L. asupra situaţiilor financiare anuale ale societăţii 

CONPET S.A.  

Art. 3. Cu privire la repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2016 şi a unor sume din 

rezultatul reportat, fixarea dividendului brut pe acţiune și a datei plăţii dividendelor către acţionari, 

A.G.O.A. hotărăşte după cum urmează: 

a) Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă repartizarea pe destinațiile legale a profitului 

contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2016, în valoare de 

76.302.914 lei (reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit), după cum 

urmează: 

- Participarea salariaţilor la profit: 4.756.310 lei (6,23 %) 

- Alte repartizări prevăzute de lege (scutirea de la plată a impozitului pe profit reinvestit): 

1.710.000 lei (2,24 %) 

- Dividende cuvenite acționarilor: 69.836.604 lei (91,53 %) - repartizate conform prevederilor 

alin. (2) al art. 67 din Legea societăţilor nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, rezultând o valoare a dividendului brut pe acțiune în sumă de 

8,06657559 lei/ acțiune.  



 

 
 

b) Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă repartizarea sub formă de dividende a sumei de 

17.118.920 lei reprezentând rezultatul reportat din corectarea unor elemente care au afectat 

profitul anilor anteriori, rezultând o valoare a dividendului brut pe acțiune ȋn sumă de 

1,97734501 lei/ acțiune. 

c) Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă repartizarea sub formă de dividende a sumei de 

56.606.750 lei, reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare recunoscut în 

rezultatul reportat, rezultând o valoare a dividendului brut pe acțiune ȋn sumă de 6,53844261 

lei/ acțiune. 

d) Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă stabilirea datei de 20.07.2017 ca data plăţii 

dividendelor catre acţionari. 

e) Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă ca plata dividendelor să fie efectuată ȋn lei, acţionarii 

care urmează a beneficia de dividende fiind cei ȋnregistraţi ȋn Registrul Acţionarilor (ţinut de 

“Depozitarul Central” S.A.) la data de ȋnregistrare stabilită de către Adunarea Generală a 

Acţionarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor ȋnainte 

de data ȋnceperii efectuării plăţii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de 

către acţionari. 

Art. 4. Cu majoritate de voturi exprimate, nu aprobă distribuirea sub formă de dividende a sumei de 

80.000.000 lei, către acţionarii societăţii, proporţional cu participarea acestora la capitalul social, din 

rezervele distribuibile ale societăţii reprezentând alte rezerve - sursa proprie de finanţare.  

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor 

societăţii CONPET S.A. pentru exerciţiul financiar ȋncheiat la data de 31.12.2016. 

Art. 6. Ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare cu privire la 

remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi şi directorului general – 

administrator executiv, ȋn cursul exerciţiului financiar 2016, modul de ȋndeplinire la data de 

31.12.2016 a criteriilor şi obiectivelor de performanţă stabilite ȋn Contractele de administrare/ 

Contractul de mandat.  

Art. 7. Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă ȋncheierea unui Act Adiţional la contractele de 

administrare ȋncheiate de către administratorii neexecutivi cu societatea, avȃnd ca obiect stabilirea 



 

 
 

subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneraţiei administratorilor neexecutivi pentru anul 

financiar 2017. 

Art. 8. Cu majoritate de voturi exprimate, aprobă mandatarea dlui. Claudiu - Aurelian Popa, ȋn 

calitate de reprezentant al acţionarilor, pentru semnarea Actului Adiţional (nr. 10) la contractele de 

administrare (avȃnd ca obiect subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneraţiei 

administratorilor neexecutivi pentru anul 2017) încheiate de către administratorii neexecutivi cu 

societatea.  

Art. 9. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă ȋmputernicirea: 

a) Preşedintelui adunării pentru semnarea hotărȃrii A.G.O.A. 

b) Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru punerea ȋn aplicare a hotărȃrii Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor, conform prevederilor legale. 

c) Directorului General pentru efectuarea formalităţilor necesare ȋnregistrării hotărȃrii Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lȃngă Tribunalul Prahova, 

publicării ȋn Monitorul Oficial al Romȃniei Partea a IV-a, precum şi pentru acordarea dreptului de a 

delega unei alte persoane din cadrul societăţii mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus 

menţionate. 

Art. 10. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă data de ȋnregistrare 30.06.2017 (care serveşte la 

identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se 

răsfrȃng efectele hotărȃrii A.G.O.A.), respectiv ex-date 29.06.2017. 

Director General 

ing. ILAȘI Liviu 

 

 

Șef Serviciu Guvernanţă Corporativă 

ec. PÎNZARIU Bogdan 

 

Întocmit 

                                                                                                                  exp. jur. NECULCEA Oana 

 


