
 

 

Nr. 17035/ 02.06.2020 

 

Raport curent nr.15 

conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 

 

 

Data raportului               02.06.2020 
Denumirea emitentului:              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, conform art. 122 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018: Erată 

la Convocatorul A.G.O.A. din data de 18.06.2020/ 19.06.2020. 

Societatea CONPET S.A. informează acționarii și investitorii că s-a produs o eroare materială, la 

Punctul 2 din Convocatorul A.G.O.A. din data de 18/ 19.06.2020, în sensul că s-a scris în mod gresit 

”avizarea tranzacției cu S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ”(...)” în loc de ”aprobarea tranzacției cu 

S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” (...)”, așa cum, de altfel, se menționează și se solicită în materialele care 

stau la baza acestui punct de pe ordinea de zi a adunării (Referatul nr. 15261/ 13.05.2020 întocmit de 

conducerea executivă și avizat de Consiliul de Administrație și Extrasul din Decizia C.A. nr. 12/ 

13.05.2020, postate pe site-ul societății la secțiunea Relația cu investitorii/ Documente A.G.O.A. / 

A.G.O.A. 18.06.2020). 

În consecință, Punctul 2 din Convocatorul A.G.O.A. are corect următorul conținut: ”Aprobarea 

tranzacției cu S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ”, ce se va concretiza prin încheierea unui Act Adițional la 

contractul de “Servicii de transport pe calea ferată a țițeiului și gazolinei din rampele de încărcare la 

destinațiile stabilite de CONPET S.A.”, având ca obiect majorarea tarifului de transport, respectiv 

majorarea valorii estimate a contractului cu suma de 7.627.649 lei.” 
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Formularul de vot, împuternicirea specială și proiectul de hotărâre A.G.O.A. se corectează pe cale de 

consecință. 

Menționăm că, în data de 13.05.2020, Convocatorul A.G.O.A. din data de 18.06.2020/ 19.06.2020, a 

fost transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară cu Raportul Curent 

nr. 14. 
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