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COMUNICAT

CONPET S.A. informează stakeholderii că a adoptat o serie de măsuri în vederea
prevenirii răspândirii virusului COVID-19, măsurile implementate având drept scop și
asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a activității societății.
Încă de la debutul acestei situații, având în vedere recomandările Guvernului României
și ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, conducerea CONPET
S.A., a implementat și a instruit angajații cu privire la respectarea unui set de măsuri
suplimentare pe lângă cele de igienă și de control a temperaturii la intrarea în obiectivele
societății. Astfel, au fost implementate măsuri de prevenție și protecție în toate punctele
de lucru, măsuri care includ: limitarea accesului terților, acesta fiind permis doar în situații
absolut necesare și cu condiția respectării regulilor de dezinfecție stabilite la nivelul
CONPET, precum și a prezentării unei temperaturi corporale în limitele adecvate unei
stări de sănătate nealterate, intensificarea acțiunilor privind igiena și dezinfecția locațiilor
societății, limitarea deplasărilor, efectuarea pe cât posibil a corespondenței prin e-mail
sau orice altă formă de comunicare la distanță, decalarea programului de lucru. Pentru
asigurarea personalului esențial necesar desfășurării în condiții de siguranță a activității
societății, a fost stabilit un număr minim de personal care să fie prezent la serviciu și s-a
luat măsura ca o bună parte dintre angajați, în principal cei care nu sunt implicați în
activitatea de transport, să poată lucra de la domiciliu, urmând să primească plata
integrală a salariilor.
Totodată, CONPET a elaborat un plan specific de continuitate a activității în contextul
pandemiei de coronaviroza (COVID-19), la întocmirea căruia au fost avute în vedere
posibile scenarii pentru asigurarea continuității activității societății în situația apariției unor
cazuri de infectare cu noul coronavirus.
În cadrul CONPET a fost activată Celula de Urgență care urmarește implementarea
măsurilor de prevenire și monitorizează evoluția situației cauzate de noul coronavirus.
Dacă situația o va impune, se vor identifica măsuri suplimentare pe care societatea
trebuie să le adopte în vederea prevenirii răspândirii noului coronavirus și pentru
asigurarea desfășurării activității.
În calitate de companie listată pe piața reglementată la Bursa de Valori București,
CONPET S.A. va continua informarea în mod uniform și corespunzător a acționarilor și
investitorilor. Menționăm că, diseminarea informațiilor se va realiza prin intermediul
canalelor de comunicare consacrate, astfel încât informațiile să poată fi accesibile rapid
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şi într-un mod nediscriminatoriu. De asemenea, ținand cont de situația actuală, CONPET
S.A. asigură acționarii că li se vor respecta drepturile care decurg din această calitate.
Societatea CONPET S.A. evidențiază importanța utilizării cu prioritate a exercitării
dreptului de vot prin corespondență în cazul Adunarilor Generale ale Acționarilor ca
măsură preventivă de protecție a acționarilor săi în contextul răspândirii COVID-19.
Astfel, convocatorul aferent fiecărei Adunări Generale a Acționarilor va furniza indicații
clare cu privire la condițiile de participare și modalitatea exercitării drepturilor în cadrul
acestor ședințe.
CONPET S.A. este o companie stabilă din punct de vedere financiar care are capacitatea
de a implementa rapid și eficient toate măsurile de urgență care se impun pentru
protejarea sănătății salariaților, precum și pentru desfășurarea în condiții de siguranță a
activității de transport prin Sistemul Național de Transport al Țițeiului.
În contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19) CONPET S.A. asigură stakeholderii
că va efectua toate demersurile necesare continuării activității de transport în cele mai
bune condiții, asigurând astfel transportul țițeiului la clienții săi (rafinării).
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