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DECLARA ŢIE DE INTERESE

SubsemnatullSubsemnata, Dinu D Dragos Lucian
de Membru Consiliu Administratie la CONPET S.A. Ploiesti

, având funcţia

CNP , domiciliul , Bucuresti

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

Valoarea beneficiilor

Nu este cazul
70211 RON

Unitatea
- denumirea şi adresa-

I.S.C. Delta Explorer SRL Bucuresti ,

2. A&D Pharma Holdings NV / Delft , Netherlands

3. S.C. Fondul Proprietatea S.A. , Bucuresti ,

4. S.C. OMV Petrom S.A. , Bucuresti ,

5.S.C. Dinu Dragos Consultanta SRL , Bucuresti,

6. Fondul de investitii Erste Bond F1exible Romania (
EUR ) Bucuresti.

Unitatea
- denumirea şi adresa -

2.Fundatia Romanian Business_!&aders , Bucuresti
3. CONPET SA Ploiesti,

Calitatea deţinută

Actionar

actionar

actionar

actionar

Actionar

Calitatea deţinută

MembruC.A.
MembruC.A.

Nr. de părţi
sociale sau
de ac iuni
17 parti
sociale in
valoare de
170 RON(
17% din
capitalul
social

4454600
actiuni

848417

771300

20 parti
sociale a 10
RON (100%
din capitalul

social

5666,67

Valoarea totală a
părţilor sociale
şi/sau a ac 'uni1or

2890RON

5051031 EUR (
valoarae la

momentul delistarii
corn aniei / 2011 )

750000 ( ziua
bursiera

18.05.2015)
293634 ( ziua

bursiera
18.05.2015

200RON
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3.1.. .... nu este cazul

5.1Beneficiaru1de<XKl1IlrtlllIIIle1e,
prenumeleldmumireaşi aIresi

TItular.............•

SoMe _

Rulede gmdulIl)ale1ituIamIui

&x:ielălicomercialelPer;rnnăfizică
aJ..I1orizlllă!A=iatii fumiIialeICabiooe
individwle, cabinetell'lJCia1e,ooeielăli
civileprofusiornlesau=ielăli civile
puiesiona1eeuJă;ptnlere lirnitaJăcare
desfiiIrorăproJesiadeavocatJOrgmizajii
~FurxJatiiI A=:iatifl

Institutia
COIl1la::IlIlll
dmumireaşi

aIresi

Proorlura prin
careafust
ÎOCRXtiIlţIt
contn:du1

Data
îndJejeDj
wllltaiului

Valoorea
10talăa

wnlta1Ului

Nu ese ca:zul.

Nueseca:zul.

Nuese ca:zul.

1) Prin rude de gradul 1 se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul 1 deţin mai puţin de
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menţionate.

Data completării
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