
HOTARAREA NR. 1 din 27.02.2007 
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  

       Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si 
modificata ulterior prin Legea nr. 441/ 2006, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, actul 
constitutiv al societatii si Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 
(A.G.E.A.) din data de 27.02.2007 ( a doua convocare), reprezentantul Autoritatii pentru Valorificarea 
Activelor Bancare (A.V.A.S.) in A.G.A. si actionarii persoane fizice si juridice la S.C. CONPET S.A. 
Ploiesti emit urmatoarea:  

HOTARARE 
Art.1. Constata schimbarea actionarilor si modificarea structurii consolidate a actionarilor rezultata dupa 
efectuarea de catre S.C. Depozitarul Central S.A. a transferului actiunilor detinute de statul roman de la 
Ministerul Economiei si Comertului (M.E.C.) la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.), 
in conformitate cu O.U.G. nr. 101/ 06.12.2006 privind reorganizarea Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie. 
 
Art.2. Cu un numar de 6.202.777 voturi «Pentru» (71,646 % din capitalul social), in baza mandatului special 
nr. 5202/ 22.02.2007 al reprezentantului actionarului majoritar A.V.A.S., se aproba propunerea de 
modificare a cap. III art. 9 din actul constitutiv al S.C. Conpet S.A., in urmatoarea forma: 
« Capitolul III « Capitalul social, actiunile », art. 9,  se inlocuieste si are urmatorul continut : 
Art. 9. Capitalul social este in suma de 28.569.842,40 lei impartit in 8.657.528 actiuni nominative, in valoare 
de 3,3 lei fiecare, detinut de actionarii societatii in cotele de mai jos : 

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 19.648.328,7 lei, cu un numar de 5.954.039  
actiuni 

- S.C. Fondul Proprietatea S.A. – 2.856.984,9 lei, cu un numar de 865.753 actiuni 
- Alti actionari persoane fizice si juridice – 6.064.528,80 lei, cu un numar de 1.837.736 actiuni. 

Participarea actionarilor la beneficii si pierderi va fi urmatoarea : 
- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – 68,77297 % 
- S.C. Fondul Proprietatea S.A. – 10,00000 % 
- Alti actionari persoane fizice si juridice – 21,22703 %. » 
 

Art.3. Cu un numar de  6.202.777 voturi «Pentru» (71,646 % din capitalul social), se aproba imputernicirea 
directorului general al S.C. Conpet S.A., dl. Liviu Ilasi, pentru a semna, in numele actionarilor, hotararea 
adunarii generale extraordinare a actionarilor si pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii 
hotararii si modificarilor aduse actului constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii acesteia, conform prevederilor 
legale. 
 
Art.4. Cu un numar de 6.202.777 voturi «Pentru» (71,646 % din capitalul social), se aproba data de 
12.03.2007, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor 
asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei A.G.E.A., in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 
1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 




