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3. Stabilirea datei de 24.08.2007, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de 
identificare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/ 2004 
privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
La adunare pot participa actionarii S.C. Conpet S.A. inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de S.C. 
Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 03.08.2007, stabilita ca data de referinta. 
In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, 
urmatoarea adunare generala ordinara a actionarilor este convocata pentru data de 11.08.2007, 
cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare. 
Participarea actionarilor se poate face personal sau prin reprezentanti, actionari sau terte 
persoane. 
In cazul in care actionarul va fi reprezentat prin alt actionar, reprezentarea se va face in temeiul 
unei procuri speciale. 
Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii din Ploiesti, B-dul. 
Independentei, nr. 7, Biroul Actionariat, incepand cu data de 01.08.2007, ora 9:00. 
In cazul in care actionarul va fi reprezentat printr-o terta persoana, atunci reprezentarea se va 
face in temeiul unei procuri speciale autentificate. 
Procurile vor fi depuse in original, dupa completare si semnare, la sediul societatii cel mai tarziu 
la data de 09.08.2007, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. 
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/ 
reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire 
pentru respectiva adunare generala. 
Membrii consiliului de administratie, directorii, functionarii societatii ii pot reprezenta pe actionari 
in conditiile legii. 
Accesul actionarilor la adunarea generala a actionarilor este permis pe baza actului de identitate, 
a procurii speciale autentificate sau a mandatului, in cazul reprezentantilor legali. 
Materialele si documentele vizând punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii se pun la 
dispozitia actionarilor incepand cu data de 03.08.2007, conform prevederilor legale si se pot 
consulta la sediul societatii. Actionarii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale documentelor.  
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. Conpet S.A. din Ploiesti, B-dul. Independentei, 
nr. 7, Biroul Actionariat, tel. 0244.401.360 int. 1174, 1136 sau tel. 0244.401.387, intre orele 08:00 
- 16:00, e-mail: actionariat@conpet.ro. 
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HOTARAREA NR. 3 din 10.08.2007 

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
       Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 
republicata si modificata prin Legea nr. 441/ 2006 si O.U.G. nr. 82/ 2007, 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 10.08.2007 (prima 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. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba unele modificari la Actul Constitutiv al S.C. Conpet S.A. 
actualizat conform noilor prevederi ale OUG nr. 82/2007, care modifica si completeaza Legea 31/1990, 
republicata si modificata prin Legea 441/2006, dupa cum urmeaza: 
 

Art. 7 „ Obiecte secundare de activitate” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:  
- Se elimina obiectul de activitate  „7421 -  Activitãti de proiectare, în legãturã cu obiectul de activitate”. 
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- Se introduce un nou obiect secundar de activitate: „7310 – Cercetare – dezvoltare in stiinte fizice si 
naturale”. 

 
Art. 15 alin. (3) lit. c) se modifica si va avea urmatorul continut: 
c) numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar. 

 
Art. 15 alin. (4) lit. o) se modifica si va avea urmatorul continut: 
o) poate delega consiliului de administratie executarea atributiilor mentionate la art. 15 alin. (4) lit. b), 
c) si e). Delegarea acestor atributii nu poate privi domeniul si activitatea principala. 

 
Art. 18 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut: 
(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a auditorului 
financiar, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor 
organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăţii. 

 
Art. 19 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut: 
(4) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai 
consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, 
in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului sau 
nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului, in 
mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor. 

 
ANEXA 1 lit. B. “Auditorul Financiar” din Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza: 

S.C. FISCAL CONSULT S.R.L. - SINAIA 
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J29/1138/19.12.2001 
Calitate: auditor financiar 
Sediu: Sinaia, str. Octavian Goga nr.11, jud. Prahova, Romania 
Reprezentat prin: Toader Sanda 
Adresa: Sinaia, str. Octavian Goga nr.11, jud. Prahova, Romania 
Data si locul nasterii: 07.02.1960, Comarnic, jud. Prahova 
CNP: 2600207291891 
Act de identitate: tip C.I. seria PH nr. 038120, emis de Pol. Sinaia, la data de 17.06.1998 

 
Art.2. Cu unanimitate de voturi exprimate, imputerniceste directorul general al S.C. Conpet S.A., dl. Ilasi 
Liviu, pentru semnarea documentelor aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, 
efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotarârii si Actului Constitutiv actualizat la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, precum si pentru publicarea in Monitorul Oficial 
al Romaniei Partea a IV-a si aplicarea acesteia, conform prevederilor legale. 
 
Art.3. Cu unanimitate de voturi exprimate, stabileste data de 24.08.2007, propusa de Consiliul de 
Administratie, ca data de identificare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din 
Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Ilasi Liviu 
 




