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Raport curent nr. 15/ 2017 

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

Data raportului     10.10.2017 
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:  

Având în vedere că în data de 25.10.2017 urmează să se desfășoare Adunarea Generală Ordinară 

a Acționarilor societății CONPET S.A., care are pe ordinea de zi la punctul 5 „Aprobarea reînnoirii 

mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al CONPET S.A., începând cu data de 29.11.2017.”, 

aducem la cunoștința acționarilor și investitorilor următoarele precizări: 

- Formularul de vot prin corespondență și Împuternicirea specială au fost puse la dispoziția 

acționarilor pe websiteul societății (www.conpet.ro) începând cu data de 25.09.2017. Ulterior, in 

data de 03.10.2017, cele două documente au fost rectificate în concordanță cu materialele aferente 

punctului 5 de pe ordinea de zi. Având în vedere faptul că materialele pentru A.G.O.A. conțin 

rapoarte de activitate individuale, precum și cereri de reînnoire formulate de fiecare administrator 

în parte, acționarii urmează să-și exprime votul pentru fiecare membru al Consiliului de 

Administrație. 

- Astfel, în vederea exprimării votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 

data de 25.10.2017, acționarii vor transmite societății documentele rectificate 

susmenționate, acestea putând fi accesate pe websiteul societății la Relația cu Investitorii/ 

Documente A.G.A./ AGOA 25.10.2017 (http://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/ 

documente-aga/) sub denumirea, Formular vot prin corespondență rectificat, respectiv 

Împuternicire specială rectificată. 
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