
 

 

Nr. 41899/ 29.10.2018 

 
Raport curent nr. 34/ 2018 

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

 
Data raportului     29.10.2018 
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:  

 

Având în vedere primirea notificărilor din partea Utilico Emerging Markets Limited și 

Utilico Emerging Markets Trust PLC, înregistrate la CONPET S.A. sub nr. 41724/ 29.10.2018, vă 

transmitem prezentul raport curent întocmit în conformitate cu art. 72 alin. (6) din Legea 24/ 2017 

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, la care se anexează notificările 

sus menționate. 

 

 

Director General 

Dan-Silviu BACIU, E.M.B.A. 
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                                                                                                         Anexa nr.18, Reg. ASF 5/2018 

 

CĂTRE CONPET S.A. 

 

Formular standard pentru notificarea deţinerilor majore 
  

 Notificarea deţinerilor majore (de transmis către emitentul relevant şi către autoritatea 

competentă) 

1. Identitatea emitentului sau a emitentului acţiunilor suport existente, la care sunt anexate 

drepturi de vot i: CONPET S.A. (ISIN: ROCOTEACNOR7) 

2. Motivele notificării (vă rugăm marcaţi căsuţa sau căsuţele corespunzătoare):                                                            

[ ] O achiziţie sau cedare a drepturilor de vot                             

[ ] O achiziţie sau cedare a instrumentelor financiare                      

[ ] Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot      

[X ] Altele (vă rugăm specificaţi)ii: Vânzare acțiuni 

3. Detalii ale persoanei subiect al obligaţiei de notificare iii: 

Numele/Denumirea:                                             | Oraşul şi ţara sediului social (dacă este cazul)     

UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED  |HAMILTON, BERMUDA 

4. Numele/denumirea completă al/a acţionarului/acţionarilor (dacă este diferit/sunt diferiţi de 

punctul 3)iv 

5. Data scăderii sub, a atingerii sau depăşirii pragului (procentului de vot)v:24 Octombrie 2018 

 

 

6. Totalul poziţiilor persoanelor subiect al obligaţiei de notificare: 

 % din drepturile 

de vot anexate 

acţiunilor 

(totalul din 7.A) 

% din drepturile 

de vot prin 

intermediul 

instrumentelor 

financiare 

(totalul din 7.B.1 

+ 7.B.2)  

Totalul celor 

două exprimat 

procentual % 

(7.A + 7.B) 

Numărul total de 

drepturi de vot 

ale emitentului vi 

Situaţia 

rezultată, la data 

la care s-a scăzut 

sub, s-a depăşit 

sau atins pragul 

0% NA 0% 0 

Poziţia la data 

notificării  

anterioare (dacă 

este cazul) 

8,35% NA 8,35% 723.108 

 

 

7. Informaţii de notificat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a scăzut 

sub sau s-a atins pragulvii 



 

 

A: Drepturile de vot anexate acţiunilor 

Clasa/tipul de acţiuni 

Codul ISIN, după caz 

Numărul drepturilor de 

votviii 

% din drepturile de vot 

Direct 

Art.69 alin. 

(1)-(3) din 

Legea 

nr.24/2017) 

Indirect 

Art.70 din 

Legea 

nr.24/2017) 

Direct 

Art.69 alin. (1)-(3) 

din Legea 

nr.24/2017) 

Indirect 

Art.70 din Legea 

nr.24/2017) 

ROCOTEACNOR7 0 NA 0% NA 

     

SUBTOTAL A 0 0% 

 

B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017 

Tipul de 

instrument 

financiar 

Data expirării ix 

(data scadentă) 

Perioada de 

conversie/ 

exercitare x 

Numărul 

drepturilor de 

vot care pot fi 

achiziționate 

dacă 

instrumentul este 

exercitat/ 

convertit 

% din drepturile 

de vot 

NA NA NA NA NA 

     

     

 SUBTOTAL B.1 NA NA 

 

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. 

(b) din Legea nr. 24/2017 

Tipul de 

instrument 

financiar 

Data 

expirării ix 

(data 

scadentă) 

Perioada de 

conversie/ 

exercitare x 

Decontare fizică 

sau în numerar xi 

Numărul 

drepturilor 

de vot 

% din drepturile de 

vot 

NA NA NA NA NA NA 

      

      

 SUBTOTAL B.2 NA NA 

 

8. Informaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notificare (vă rugăm să 

marcaţi/bifaţi căsuţa corespunzătoare): 

[x] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică 

sau entitate legală şi nu controlează nicio entitate(entităţi) care are (au) în mod direct sau 

indirect o expunere în emitentul acţiunilor suport. xii                               

[ ] Lanţul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi de 

vot şi/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim 

nivel care le controlează xiii: 



 

 

 

Numele/ Denumirea xiv % din drepturile de 

vot dacă acesta este 

egal sau mai mare 

decât pragul care 

trebuie notificat 

% din drepturile de 

vot prin intermediul 

instrumentelor 

financiare dacă acesta 

este egal sau mai 

mare decât pragul 

care trebuie notificat 

Totalul celor două 

dacă acesta este egal 

sau mai mare decât 

pragul care trebuie 

notificat 

NA NA NA NA 

    

 

 

9. În cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va înceta să deţină [% 

şi numărul] drepturi de vot începând cu [data]. NA 

 

 

10. Informaţii suplimentare xv: NA 

 

 

    Întocmit la Epsom UK la 26 Octombrie 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                        Anexa nr.18, Reg. ASF 5/2018 

 

CĂTRE CONPET S.A. 

 

Formular standard pentru notificarea deţinerilor majore 
  

 Notificarea deţinerilor majore (de transmis către emitentul relevant şi către autoritatea 

competentă) 

1. Identitatea emitentului sau a emitentului acţiunilor suport existente, la care sunt anexate 

drepturi de vot i: CONPET S.A. (ISIN: ROCOTEACNOR7) 

2. Motivele notificării (vă rugăm marcaţi căsuţa sau căsuţele corespunzătoare):                                                            

[X] O achiziţie sau cedare a drepturilor de vot                             

[ ] O achiziţie sau cedare a instrumentelor financiare                      

[ ] Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot      

[ ] Altele (vă rugăm specificaţi)ii:  

3. Detalii ale persoanei subiect al obligaţiei de notificare iii: 

Numele/Denumirea:                                                | Oraşul şi ţara sediului social (dacă este cazul)     

UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC |EPSOM, MAREA BRITANIE 

4. Numele/denumirea completă al/a acţionarului/acţionarilor (dacă este diferit/sunt diferiţi de 

punctul 3)iv 

5. Data scăderii sub, a atingerii sau depăşirii pragului (procentului de vot)v:24 Octombrie 2018 

 

 

6. Totalul poziţiilor persoanelor subiect al obligaţiei de notificare: 

 % din drepturile 

de vot anexate 

acţiunilor 

(totalul din 7.A) 

% din drepturile 

de vot prin 

intermediul 

instrumentelor 

financiare 

(totalul din 7.B.1 

+ 7.B.2)  

Totalul celor 

două exprimat 

procentual % 

(7.A + 7.B) 

Numărul total de 

drepturi de vot 

ale emitentului vi 

Situaţia 

rezultată, la data 

la care s-a scăzut 

sub, s-a depăşit 

sau atins pragul 

8,35% NA 8,35% 723.108 

Poziţia la data 

notificării  

anterioare (dacă 

este cazul) 

0% NA 0% 0 

 

 

7. Informaţii de notificat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a scăzut 

sub sau s-a atins pragulvii 

A: Drepturile de vot anexate acţiunilor 



 

 

Clasa/tipul de acţiuni 

Codul ISIN, după caz 

Numărul drepturilor de 

votviii 

% din drepturile de vot 

Direct 

Art.69 alin. 

(1)-(3) din 

Legea 

nr.24/2017) 

Indirect 

Art.70 din 

Legea 

nr.24/2017) 

Direct 

Art.69 alin. (1)-(3) 

din Legea 

nr.24/2017) 

Indirect 

Art.70 din Legea 

nr.24/2017) 

ROCOTEACNOR7 723.108 NA 8,35% NA 

     

SUBTOTAL A 723.108 8,35% 

 

B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017 

Tipul de 

instrument 

financiar 

Data expirării ix 

(data scadentă) 

Perioada de 

conversie/ 

exercitare x 

Numărul 

drepturilor de 

vot care pot fi 

achiziționate 

dacă 

instrumentul este 

exercitat/ 

convertit 

% din drepturile 

de vot 

NA NA NA NA NA 

     

     

 SUBTOTAL B.1 NA NA 

 

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. 

(b) din Legea nr. 24/2017 

Tipul de 

instrument 

financiar 

Data 

expirării ix 

(data 

scadentă) 

Perioada de 

conversie/ 

exercitare x 

Decontare fizică 

sau în numerar xi 

Numărul 

drepturilor 

de vot 

% din drepturile de 

vot 

NA NA NA NA NA NA 

      

      

 SUBTOTAL B.2 NA NA 

 

8. Informaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notificare (vă rugăm să 

marcaţi/bifaţi căsuţa corespunzătoare): 

[x] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică 

sau entitate legală şi nu controlează nicio entitate(entităţi) care are (au) în mod direct sau 

indirect o expunere în emitentul acţiunilor suport. xii                               

[ ] Lanţul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi de 

vot şi/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim 

nivel care le controlează xiii: 

 



 

 

Numele/ Denumirea xiv % din drepturile de 

vot dacă acesta este 

egal sau mai mare 

decât pragul care 

trebuie notificat 

% din drepturile de 

vot prin intermediul 

instrumentelor 

financiare dacă acesta 

este egal sau mai 

mare decât pragul 

care trebuie notificat 

Totalul celor două 

dacă acesta este egal 

sau mai mare decât 

pragul care trebuie 

notificat 

NA NA NA NA 

    

 

 

9. În cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va înceta să deţină [% 

şi numărul] drepturi de vot începând cu [data]. NA 

 

 

10. Informaţii suplimentare xv: NA 

 

 

    Întocmit la Epsom UK la 26 Octombrie 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 


