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Evenimente importante de raportat: Recomandări cu privire la modul de desfășurare a sedinței 

A.G.O.A. convocată pentru data de 29.04.2020 / 30.04.2020 pe perioada existenței stării de 

urgență generate de COVID-19 

Având în vedere recomandările autorităților publice române în legatură cu prevenirea/ limitarea 

răspândirii COVID-19, cât și Decretul Prezidențial nr. 195 privind starea de urgență publicat în 

Monitorul Oficial al României nr. 212 la data de 16.03.2020, prelungit prin Decretul Președintelui 

României nr. 240 / 14.04.2020, în contextul restricțiilor impuse pentru gestionarea situației generate 

de COVID-19, precum suspendarea de activități desfășurate în spații închise, și ținând cont de 

Ordonanțele militare și de Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2020, societatea CONPET S.A. reiterează 

recomandarea adresată acționarilor, după cum urmează: 

• să acceseze materialele aferente ordinii de zi pentru ședința A.G.O.A. din data de 29/ 30.04. 

2020 în format electronic, disponibile pe website-ul societății la adresa www.conpet.ro, 

secțiunea Relația cu Investitorii/ Documente AGA/ AGOA 29.04.2020, atât în limba română, 

cât şi în limba engleză, cu scopul evitării, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora 

în copie fizică, prin poștă, servicii de curierat sau a ridicării în mod personal, de la sediul 

societății; 
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• să îsi exprime votul prin corespondență, respectiv prin e-mail, transmitând Formularele de vot 

prin corespondenţă cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 

privind semnătura electronică la adresa actionariat@conpet.ro, pȃnă la data de 28.04.2020, ora 

10:00, însotite de documentele legale . În cazul în care transmiterea votului prin corespondență 

nu poate fi efectuată prin mijloace electronice, Formularele de vot prin corespondenţă, 

completate și semnate de acționari, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în 

original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă de servicii de curierat cu 

confirmare de primire, direct la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, 

jud. Prahova, în plic închis, cu menţiunea “Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 29.04.2020”.  

• să transmită împuternicirile generale sau împuternicirile speciale, însotite de documentele 

legale, prin e-mail, cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 

privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, pȃnă la data de 28.04.2020, 

ora 10:00, cu evitarea transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau 

depunerii în mod personal la registratura societății. 

Formularele de vot prin corespondență și împuternicirile sunt puse la dispoziţie pe pagina de 

internet a societăţii la adresa www.conpet.ro, la secțiunea Relația cu Investitorii/ Documente AGA/ 

AGOA 29.04.2020, atât în limba română, cât şi în limba engleză. 

Facem precizarea că la nivelul societății vor fi aplicate restricțiile legale în vigoare la data 

desfășurării adunărilor generale ale acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți la 

evenimente desfășurate în spații închise, numai în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități.  

Participarea la evenimente/ întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse 

de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu COVID-19, iar 

CONPET S.A. și/ sau conducerea societății nu ar putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.  

CONPET S.A. va asigura prin salariatii proprii desfășurarea sedinței A.G.O.A. în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare. 

DIRECTOR GENERAL 

                                                       Dr. Ing. CHIȘ TIMUR - VASILE 
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