
 

 
 

Nr. 1884/ 13.01.2023 

 

Raport curent nr. 2/ 2023 
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 

 

Data raportului               13.01.2023 
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: Precizări privind publicarea materialelor aferente 
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 supus aprobării A.G.O.A. convocată pentru 
data de 17/20.02.2023. 
 
 

CONPET SA informează acționarii și investitorii că, începând cu data de 17.01.2023, 
ora 8:00, materialele de ședință aferente Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, 
buget ce urmează să fie supus aprobării Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 
de 17/20.02.2023, vor fi disponibile pe pagina de internet a societății la adresa 
www.conpet.ro, secţiunea “Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.”- A.G.O.A. din 
17.02.2023.  
 

Totodată, menționăm că, în vederea respectării prevederilor O.G. nr. 26/2013, 
O.M.F.P. nr. 381/ 2019 în ceea ce privește furnizarea de date comparabile, datele financiare 
preliminate/realizate ale anului 2022, la care este raportat nivelul bugetat al indicatorilor 
anului 2023, sunt stabilite în baza balanței de verificare întocmită pentru luna noiembrie 2022 
și a datelor realizate/ preliminate din luna decembrie 2022. Nivelul realizat/ preliminat al 
indicatorilor aferenți anului 2022 nu reprezintă rezultate financiare anuale preliminare 
neauditate pentru anul 2022. Rezultatele financiare anuale preliminare neauditate pentru 
anul 2022 urmează a fi publicate în data de 27 februarie 2023 conform calendarului financiar. 
Situațiile financiare anuale finale auditate pentru anul 2022 vor fi supuse aprobării Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor CONPET S.A în ședința din data de 27 aprilie 2023, în 
conformitate cu calendarul financiar publicat.   
 
 

Director General 
ing. Dorin TUDORA 
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