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EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale :
- nu este cazul
Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active :
- nu este cazul
Procedura falimentului :
- nu este cazul
Alte evenimente: Acțiunile implementate pentru prevenirea/limitarea răspândirii COVID-19
S.C. CONTED S.A., cu sediul în Dorohoi, str. 1Decembrie nr. 8, judeţul Botoşani,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J07/107/1991, cod unic de înregistrare
RO622445, informează acţionarii societăţii că își desfășoară activitatea în condiții normale și până
în prezent nu a fost afectată de evoluția răspândirii COVID - 19.
În această perioadă societatea va coopera cu autoritățile și va aplica toate măsurile necesare
pentru siguranța angajaților și continuitatea activității. Planul de acțiune pentru continuitatea
activității ia în calcul scenarii de risc ridicat și presupune o atitudine prudentă și responsabilă.
Conducerea societății asigură acționarii și toți ceilalți colaboratori că la nivelul societății
există o atitudine responsabilă care se bazează pe informații concrete nu pe zvonuri sau pe panica
existentă în acest moment.
Societatea monitorizează evoluția situației cauzate de COVID - 19 și este pregătită să
impună măsuri suplimentare dacă situația o va cere.
Având în vedere că Adunarea Generală a Acționarilor anuală a fost convocată să aibă loc
pe data de 07.04.2020 în cazul în care va fi solicitat, Societatea va respecta dreptul acționarilor de
a obține materialele informative prin corespondență sau e-mail în loc să se prezinte fizic la sediul
Societății. De asemenea toate materialele privind Adunarea Generală a Acționarilor anuală sunt
disponibile pe pagina web a societăţii - www.conted.ro, secţiunea Acţionariat.

În contexul în care autoritățile naționale au interzis desfășurarea tuturor activităților care
reunesc cel mult 50 persoane, Societatea va publica un raport curent prin care fie că a optat pentru
amânarea ținerii Adunării Generale a Acționarilor care să implice prezența fizică, fie a optat pentru
ținerea Adunării Generale prin intermediul sistemelor de vot la distanță. Cu toate acestea între timp
acționarii au dreptul să își exercite dreptul de vot prin corespondență.
În această perioadă în care desfășurarea normală a activității este afectată de raspândirea
COVID-19, Societatea continuă să își respecte obligațiile legate de informare a acționarilor cu
privire la informațiile privilegiate.
Toate informațiile vor fi puse la dispoziția acționarilor.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Ing. Hamidi Haissam

