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Raport curent nr. 13/ 2017 

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

 
 
 

Data raportului     19.09.2017 
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:  

I. Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 

19.09.2017 (prima convocare) privind: aprobarea alegerii dlui. Claudiu – Aurelian Popa 

(reprezentant al Ministerului Energiei), ȋn calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor; Raportul semestrial al C.A. privind activitatea economico – financiară a Societăţii 

“CONPET” S.A. pentru perioada ianuarie – iunie 2017, întocmit în conformitate cu art. 55 din 

O.U.G. nr. 109/ 2011, însoțit de declarația persoanelor responsabile și de Situațiile Financiare 

interimare simplificate;aprobarea prescrierii dreptului acționarilor de a solicita plata dividendelor 

aferente perioadei 2009 – 2013, neridicate până la data de 31.07.2017 și aprobarea înregistrării 

valorii acestora în contul de venituri al Societății. aprobarea împuternicirii Președintelui adunării/ 

Președintelui Consiliului de Administrație/ Directorului General pentru semnarea hotărârii 

A.G.O.A./ pentru punerea în aplicare a hotărârii A.G.O.A/ pentru efectuarea formalităților 

necesare înregistrării și publicării hotărârii A.G.O.A., și pentru acordarea dreptului de delegare; 

aprobarea datei de înregistrare 13.10.2017/ aprobarea datei de 12.10.2017 ca ex-date. 

 

II. Hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A. din data de 

19.09.2017 (prima convocare) privind: aprobarea alegerii dlui. Claudiu – Aurelian Popa 

(reprezentant al Ministerului Energiei), ȋn calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare 

a Acţionarilor; aprobarea vânzarii prin licitaţie deschisă cu strigare a activului Baza sportivă 
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Strejnic, compus din clădiri cu suprafaţa desfăşurată de 1.987,3 m2 situat în sat Strejnicu, com. 

Târgșoru Vechi, jud. Prahova; Informarea nr. 32771/ 10.08.2017 întocmită de Direcția Economică 

către A.G.E.A. privind Decizia nr. 2170/ 651/ 2013/ 14.06.2017 emisă de Curtea de Conturi a 

României - Camera de Conturi Prahova; aprobarea împuternicirii Președintelui adunării/ 

Președintelui Consiliului de Administrație/ Directorului General pentru semnarea hotărârii 

A.G.E.A./ pentru punerea în aplicare a hotărârii A.G.E.A/ pentru efectuarea formalităților necesare 

înregistrării și publicării hotărârii A.G.E.A., și pentru acordarea dreptului de delegare; aprobarea 

datei de înregistrare 13.10.2017/ aprobarea datei de 12.10.2017 ca ex-date. 

 

I. – II.  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) și Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) CONPET S.A., convocate pentru data de 19.09.2017/ 

26.09.2017 și-au desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 19.09.2017, începând cu ora 

900, și respectiv ora 1000 la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a 

îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum. 

Adunările generale au fost organizate în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al 

societății, ale Legii societăților nr. 31/ 1990, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și cu legislația în vigoare privind piața de capital. 

Convocatoarele A.G.O.A. și A.G.E.A., aprobate prin Decizia C.A. nr. 11/ 10.08.2017, au 

fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2854/ 16.08.2017 și în ziarul 

“România Liberă” din 14.08.2017, fiind transmise la Bursa de Valori București și la Autoritatea 

de Supraveghere Financiară ca anexe la Raportul curent nr. 11/ 10.08.2017, raport publicat pe site-

ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro . 

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea 

deliberărilor A.G.O.A., este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile 

prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, 

iar hotărârile A.G.O.A. să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.  

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (2) lit. a) și c) din Actul Constitutiv, pentru validitatea 

deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, este necesară, la prima convocare, 

prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate 

(1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute 

de acționarii prezenți sau reprezentați atât la prima, cât și la cea de-a doua convocare. 

La lucrările A.G.O.A. și A.G.E.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul 

Acționarilor consolidat la data de referință 07.09.2017. Astfel, au fost prezen în sală un acționar 

persoană juridică, și anume reprezentantul Ministerului Energiei - în numele Statului Român care 

este acționar majoritar, deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 

lei, reprezentând 58,7162 % din numarul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social 

în suma de 16.775.127,6 lei, precum și 3 acționari persoane fizice, detinători ai unui număr de 201 

acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0023% din numărul total de acțiuni/ 

drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 663,3 lei. 

Pentru ședințele A.G.O.A. și A.G.E.A., au transmis formular de vot prin corespondență 6 

acționari deținători ai unui număr de 1.864.220 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 21,5329% 

din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 6.151.926 lei.  
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În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul fiecărei ședințe A.G.O.A. și 

A.G.E.A. (în care au fost incluse și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 6.947.793 și 

corespunde unui număr de 6.947.793 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 

80,2514% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 

22.927.716,9 lei. 

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A. și A.G.E.A., având în vedere 

mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum și votul exercitat prin corespondență, în 

urma dezbaterilor și propunerilor formulate în sedință de către acționari, a fost emise Hotărârea nr. 

3/ 2017 a A.G.O.A. și, respectiv Hotărârea nr. 1/ 2017 a A.G.E.A.  având următorul conținut:  

 

 

HOTĂRÂREA NR. 3 

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)  

Societății “CONPET” S.A. Ploieşti  

din data de 19.09.2017 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “CONPET” S.A., societate cu sediul 

social în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO1350020, 

avȃnd un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în temeiul art. 117 

din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și al prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința 

din data de 19.09.2017 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă alegerea dlui. Claudiu – Aurelian Popa 

(reprezentant al Ministerului Energiei), ȋn calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor.  

Art. 2. Ia act de Raportul semestrial al Consiliului de Administrație privind activitatea economico 

– financiară a Societăţii “CONPET” S.A. pentru perioada ianuarie – iunie 2017, întocmit în 

conformitate cu art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind Guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, însoțit de declarația persoanelor responsabile și de Situațiile Financiare 

interimare simplificate la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2017, întocmite 

în conformitate cu Standardul Internaţional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară 

Interimară”. 

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, constată prescrierea dreptului acționarilor de a solicita 

plata dividendelor aferente perioadei 2009 – 2013, neridicate până la data de 31.07.2017 și aprobă 

înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al Societății. 

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă data de 13.10.2017, propusă de Consiliul de 

Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se 

răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., respectiv 12.10.2017 ex- date.  

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă ȋmputernicirea: 
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a) Preşedintelui adunării pentru semnarea hotărȃrii A.G.O.A. 

b) Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru punerea ȋn aplicare a hotărȃrii Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor, conform prevederilor legale. 

c) Directorului General pentru efectuarea formalităţilor necesare ȋnregistrării hotărȃrii Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lȃngă Tribunalul 

Prahova, publicării ȋn Monitorul Oficial al Romȃniei Partea a IV-a, precum şi pentru acordarea 

dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus 

menţionate. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

HOTĂRÂREA NR. 1 

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.E.A.)  

Societății “CONPET” S.A. Ploieşti  

din data de 19.09.2017 

 
 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății “CONPET” S.A., societate cu 

sediul social în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 

de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO1350020, 

avȃnd un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în temeiul art. 117 

din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și al prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința 

din data de 19.09.2017 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:  

 
HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Cu unanimitate de voturi deținute, aprobă alegerea dlui. Claudiu – Aurelian Popa 

(reprezentantul Ministerului Energiei), ȋn calitate de secretar al Adunării Generale Extraordinare 

a Acţionarilor.  

Art. 2. Cu unanimitate de voturi deținute, aprobă vânzarea prin licitaţie deschisă cu strigare a 

activului Baza sportivă Strejnic, compus din clădiri cu suprafaţa desfăşurată de 1.987,3 m2 situat 

în sat Strejnicu, com. Târgșoru Vechi, jud. Prahova, cu prețul de pornire la licitație de 2.554.103 

lei (556.837 euro), valoare contabilă rămasă la data de 30.06.2017. 

Art. 3. Ia act de Informarea nr. 32771/ 10.08.2017 întocmită de Direcția Economică către A.G.E.A. 

privind Decizia nr. 2170/ 651/ 2013/ 14.06.2017 emisă de Curtea de Conturi a României - Camera 

de Conturi Prahova, prin care s-a acordat prelungire până la data de 31.03.2018 a termenului pentru 

ducerea la îndeplinire a măsurilor nr. I.1, II.2 – 3 din Decizia nr. 28/ 29.03.2013 a Camerei de 

Conturi Prahova.  

Art. 4. Cu unanimitate de voturi deținute, aprobă data de 13.10.2017, propusă de Consiliul de 

Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se 

răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A., respectiv 12.10.2017 ex- date. 

Art. 5. Cu unanimitate de voturi deținute, aprobă ȋmputernicirea: 

a) Preşedintelui adunării pentru semnarea hotărȃrii A.G.E.A. 
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b) Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru punerea ȋn aplicare a hotărȃrii Adunării 

Generale Extraordinare a Acţionarilor, conform prevederilor legale. 

c) Directorului General pentru efectuarea formalităţilor necesare ȋnregistrării hotărȃrii Adunării 

Generale Extraordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lȃngă Tribunalul 

Prahova, publicării ȋn Monitorul Oficial al Romȃniei Partea a IV-a, precum şi pentru acordarea 

dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus 

menţionate. 

 

Director General 

ing. ILAȘI Liviu 

 

 

Șef Departament Guvernanță Corporativă, Strategie și Sisteme de Management 

        ing. MARUSSI Mădălina 

 

 

Șef Serviciu Guvernanţă Corporativă 

ec. PÎNZARIU Bogdan 
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