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                                                                   CONVOCATOR 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL “CONPET” S.A.  

cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr.1-3, înregistrată la Registrul Comerţului de pe 

lȃngă Tribunalul Prahova sub nr.J29/6/1991, C.U.I. 1350020, avȃnd un capital subscris și vărsat 

în suma de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind 

societăţile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind 

piaţa de capital, ale Regulamentului nr.6/2009 al A.S.F. și ale actelor normative aplicabile, 

precum și cu Actul Constitutiv al societăţii, prin Decizia C.A. nr. 3/20.03.2017 

CONVOACĂ 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR (A.G.O.A.) 

pentru data de 26.04.2017, ora 10:00, care va avea loc la sediul social al societăţii, situat în 

Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3 și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care 

au calitatea de acţionari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acţionarilor ţinut de către 

Depozitarul Central S.A. la sfȃrșitul datei de referinţă 13.04.2017, cu următoarea 

                     ORDINE DE ZI: 

1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar ȋncheiat la data de 

31.12.2016 ȋntocmite ȋn conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului 

anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2016 şi a Raportului auditorului financiar 

BDO Audit S.R.L. asupra situaţiilor financiare anuale ale societăţii CONPET S.A.  

3. Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar 2016 şi a unor sume din 

rezultatul reportat, fixarea dividendului brut pe acţiune și a datei plăţii dividendelor către 

acţionari, după cum urmează: 

a) repartizarea pe destinațiile legale a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe 

profit la data de 31 decembrie 2016 (reîntregit cu provizionul pentru participarea 

salariaților la profit), în valoare de 76.302.914 lei, astfel: 

- Participarea salariaţilor la profit: 4.756.310 lei (6,23 %) 

- Alte repartizări prevăzute de lege - scutirea de la plată a impozitului pe profit reinvestit: 

1.710.000 lei (2,24 %) 
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- Dividende cuvenite acționarilor: 69.836.604 lei (91,53 %), rezultând o valoare a 

dividendului brut propus a se acorda acţionarilor de 8,06657559 lei/ acțiune. 

b) repartizarea sub formă de dividende a sumei de 17.118.920 lei reprezentând rezultatul 

reportat din corectarea unor elemente care au afectat profitul anilor anteriori, rezultând o 

valoare a dividendului brut propus a se acorda acţionarilor de 1,97734501 lei/ acțiune. 

c) repartizarea sub formă de dividende a sumei de 56.606.750 lei, reprezentând surplusul 

realizat din rezerve din reevaluare recunoscut în rezultatul reportat, rezultând o valoare a 

dividendului brut propus a se acorda acţionarilor de 6,53844261 lei/ acțiune. 

d) Termenul de plată a dividendelor cuvenite acţionarilor, respectiv data plăţii dividendelor 

este 20.07.2017.  

e) Plata dividendelor va fi efectuată ȋn lei, acţionarii care urmează a beneficia de dividende 

fiind cei ȋnregistraţi ȋn Registrul Acţionarilor (ţinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data 

de ȋnregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor. Modalitatea de plată a 

dividendelor va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor ȋnainte de data ȋnceperii efectuării plăţii. 

Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acţionari. 

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii CONPET S.A. pentru 

exerciţiul financiar ȋncheiat la data de 31.12.2016. 

5. Raportul anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte 

avantaje acordate administratorilor neexecutivi şi directorului general – administrator executiv, 

ȋn cursul exerciţiului financiar 2016, modul de ȋndeplinire la data de 31.12.2016 a criteriilor şi 

obiectivelor de performanţă stabilite ȋn Contractele de administrare/ Contractul de mandat.  

6. Aprobarea ȋncheierii unui Act Adiţional la contractele de administrare ȋncheiate de către 

administratorii neexecutivi cu societatea, avȃnd ca obiect subcomponenta 2 a componentei 

variabile a remuneraţiei administratorilor pentru anul 2017.   

7. Mandatarea unui reprezentant al acţionarilor pentru semnarea Actului Adiţional nr. 10 (avȃnd 

ca obiect subcomponenta 2 a componentei variabile a remuneraţiei administratorilor neeecutivi 

pentru anul 2017) la contractele de administrare ȋncheiate de către administratorii neexecutivi cu 

societatea. 

8. Ȋmputernicirea: 

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

conform prevederilor legale. 

c)  Directorului General pentru efectuarea formalităţilor necesare ȋnregistrarii hotărȃrii A.G.O.A. 

la Oficiul Registrului Comerţului de pe lȃngă Tribunalul Prahova, publicarii 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. 

9. Aprobarea datei de ȋnregistrare propusă de Consiliul de Administraţie, respectiv 30.06.2017 

(care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte 

drepturi şi asupra cărora se răsfrȃng efectele hotărȃrii A.G.O.A.), respectiv ex-date 29.06.2017.  

 În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de 

lege și de Actul Constitutiv, A.G.O.A. este convocată pentru data de 27.04.2017, cu menţinerea 

ordinii de zi, a orei și a locului de desfăsurare.  

 Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentȃnd, individual sau împreună, cel puţin 5% din 

capitalul social au dreptul: 

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu condiţia ca fiecare punct să fie 

însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărȃre propus spre adoptare de A.G.O.A., solicitările 

urmȃnd a fi primite de către societatea “CONPET” S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data 

publicării convocării, respectiv 07.04.2017, ora 10:00. 

2) de a prezenta proiecte de hotărȃre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 

ordinea de zi a A.G.O.A., solicitările urmȃnd a fi primite de către “CONPET” S.A. în termen de 

cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 07.04.2017, ora 10:00.  

Solicitările privind atȃt introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cȃt și 

cele privind propuneri de proiecte de hotărȃre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 

incluse pe ordinea de zi a adunării generale trebuie formulate în scris, cu respectarea termenelor 

sus-menţionate și vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la 

registratura “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 26.04.2017”, fiind însotite de copia actului de identitate valabil, 

semnat conform cu originalul de către titularul acestuia, respectiv de documentele care atestă  
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calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice, specificate în Dispunerea de măsuri 

C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012. 

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce pe ordinea de zi a adunării generale 

determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate 

demersurile necesare pentru republicarea convocatorului avȃnd ordinea de zi completată/ 

revizuită, înainte de data de referinţă 13.04.2017.  

 Acţionarii societăţii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să 

adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, acestea 

urmȃnd a fi depuse la sediul societăţii din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova pȃnă la 

data de 18.04.2017, ora 10:00, cu menţiunea “Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 26.04.2017”. Pentru identificarea 

persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării respective și copii ale 

documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe 

pagina de internet a societăţii, la adresa www.conpet.ro, secţiunea “Relaţia cu investitorii - 

Informaţii tranzacţionare - Întrebări frecvente”. 

 La adunare pot participa și vota numai acţionarii înscriși la data de referinţă 13.04.2017, 

personal sau prin reprezentanţi, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform 

dispoziţiilor legale. 

 Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de 

măsuri C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul 

Comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în 

original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care 

acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care 

atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării 

convocatorului A.G.O.A.  

 Instituţiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acţionar să participe 

și să voteze în cadrul A.G.O.A. trebuie să prezinte o împuternicire specială întocmită conform 

Regulamentului C.N.V.M nr. 6/ 2009 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012, 

semnată de respectivul acţionar, însotită de o declaraţie pe proprie răspundere dată de instituţia 

de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire specială, din care să  

http://www.conpet.ro/
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reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar, precum și faptul că 

instrucţiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucţiunile din cadrul mesajului 

SWIFT primit de instituţia de credit pentru a vota în numele respectivului acţionar.  

 Formularul de împuternicire specială, va fi disponibil atȃt în limba romȃnă, cȃt și în limba 

engleză, la sediul societăţii și în format electronic pe pagina de internet a acesteia, la adresa 

www.conpet.ro secţiunea “Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 

26.04.2017, începȃnd cu data de 27.03.2017.  

 Împuternicirea generală va putea fi acordată de acţionar, în calitate de client, doar unui 

intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/ 2004 privind piaţa de 

capital, sau unui avocat și va fi depusă, înainte de prima utilizare, la sediul societăţii, pȃnă la data 

de 25.04.2017, ora 10:00.  

 Împuternicirea specială împreună cu declaraţia, ambele în original, semnate și, după caz, 

ștampilate, însoţite de documentele doveditoare (copie a actului de identitate valabil al 

acţionarului în cazul persoanelor fizice, respectiv documentele care atestă calitatea de 

reprezentant legal în cazul persoanelor juridice), sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de  

vot în adunare, precum și împuternicirea generală, în copie, cuprinzȃnd menţiunea conformităţii 

cu originalul sub semnătura reprezentantului, trebuie depuse la CONPET S.A., în Ploiești, str. 

Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în limba romȃnă sau engleză, cu cel mult 24 ore înainte de 

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

Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 26.04.2017”, respectiv pȃnă în data de 

25.04.2017, ora 10:00.  

 Împuternicirea specială și documentele doveditoare se pot transmite și cu semnătura 

electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, pȃnă 

la aceeași dată si oră antemenţionate, pe adresa de e-mail: acţionariat@conpet.ro, sub sancţiunea 

prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, 

înainte de adunarea generală, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenţă, disponibil, 

începȃnd cu data de 27.03.2017, la sediul societăţii sau pe website-ul www.conpet.ro, secţiunea 

“Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 26.04.2017.  

http://www.conpet.ro/
mailto:acţionariat@conpet.ro
http://www.conpet.ro/
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Formularele de vot prin corespondenţă trebuie completate și semnate de către acţionari 

persoane fizice și însoţite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de 

către titularul acestuia, respectiv trebuie completate şi semnate de reprezentantul legal al 

acţionarului persoană juridică, însoţite de documentele oficiale care îi atestă calitatea de 

reprezentant legal. 

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de 

măsuri C.N.V.M nr. 26/ 20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul 

Comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document în 

original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care 

acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care 

atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării 

convocatorului A.G.O.A.  

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondenţă în format scris transmis de un 

acţionar pentru care o instituţie de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte 

documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă formularul de vot prin 

corespondenţă este semnat în original de respectivul acţionar și este însoţit de o declaraţie pe 

proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, din care să reiasă că 

instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar și că formularul de 

vot prin corespondenţă este semnat de acţionar și conţine opţiuni de vot identice cu cele 

menţionate de acţionar printr-un mesaj SWIFT primit de instituţia de credit de la respectivul 

acţionar.  

 Formularele de vot prin corespondenţă, însoţite de documentele legale sus-menţionate, 

semnate și, după caz, ștampilate, vor trebui transmise în original, în limba romȃnă sau în limba 

engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în plic închis cu menţiunea: 

“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 

din data de 26.04.2017”, la sediul “CONPET” S.A.  situat in str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. 

Prahova, astfel încȃt să fie înregistrate ca primite la registratura societăţii cel mai tȃrziu la data 

de 25.04.2017, ora 10:00, sau semnate electronic cu semnătură electronică extinsă și transmise, 

conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, pȃnă la aceeași dată și 

ora antemenţionate, pe adresa de email: acţionariat@conpet.ro, sub sancţiunea prevăzută de art.  

mailto:actionariat@conpet.ro
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125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societăţii în termenele indicate nu 

vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorităţii ȋn A.G.O.A.  

În cazul în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/ revizuită iar acţionarii 

nu transmit împuternicirile speciale și/ sau formularele de vot prin corespondenţă completate/ 

revizuite, documentele transmise anterior completării/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate în 

considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/ 

revizuită.  

Situaţiile financiare anuale, raportul anual al administratorilor şi propunerea cu privire la 

repartizarea profitului se pun la dispoziţia acţionarilor de la data convocării Adunării Generale 

Ordinare a Acţionarilor. Restul materialelor aferente problemelor incluse pe ordinea de zi şi 

proiectul de hotărȃre (ȋn limba romȃnă şi in limba engleză), se vor afla la dispoziţia acţionarilor 

la societate, în vederea consultării acestora, începȃnd cu data de 27.03.2017, în zilele lucrătoare. 

Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile și pe pagina de internet a 

societăţii, la adresa www.conpet.ro, secţiunea “Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.”- 

A.G.O.A. din 26.04.2017.  

Acţionarii pot primi, la cerere şi contra cost, copii ale documentelor. Informaţii 

suplimentare se pot obţine la sediul “CONPET” S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, 

Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între 

orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: acţionariat@conpet.ro. 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

DAN WEILER 
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