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DECLARAŢIE DE INTERESE ANUALA - RECTIFICATA

Subsemnatul SÎRBU I. ŞTEFAN SORIN, avand functia de Sef Serviciu Controlling si Bugetare la CONPET
SA, CNP . , cu domiciliul in Bucuresti, ' - ..

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

USD 10,72actionar

actionar

Calitatea deţinutăUnitatea
- denumirea ŞI adresa-

1.1 The Timken Company (li stat NYSE: simbol TKR)-
. . - :] Ohio USA

1.2 Timken Steel Corporation (listat NYSE: simbol
TMST) - ,Ohio

o.'o.l)'AşQc.iilfsau~ctioiljlr lil.soci~tăţr comei~i~le;'c.oJiip!lîîiilsotfe#ţi'n~tioÎi~le;iiistiţuţii deCredit;grup~l"Î. d~.
'inieri;s'-~oi{orilic, JireciJ.msi membru incasl;ciapiriuJdf..W~Ii:'aite'ofî!aniiatifnel!uveriiamelitali: ':., .•.

Nr. de părţi Valoarea totală a
sociale sau părţilor sociale şi/sau a
de acţiuni acţiunilor

2 USD 66,28

.

Valoarea beneficiilorCalitatea deţinută

2.CâIiţatiâ'l!e lIlembrq fn .'orgilllele de coiidu~e~e;' 1l'!lliiiillştTi!:reşicontroOde's!lcietătilor comercialeiille
~. '::~ .. '." __ .•.• ~~_•."' __ -.~._ o,.:""':" ' • .': ',. "_', : "1' ~ - .. -.c'_',-, ':,7'-:"""~":_:q","'~_,_ />""~-~.~~_~',,.-,,~_:_~~'-":'." -''''_~',,".'.';,:-0;" ..,-","h."'. ~" .. -' "', ":" .-0', ,',' ,",hc-' -~'-:~'<__--_:J;~

.o.regiilor aii toÎ1ome~* ..o.colllpâniiI6r/soci~tătil?!"ŢDaţionale(a.le'instituţiil6r; de, cre4iţ".ăle 'grujninlor .•de-
inte'resecolîillnie, ale asociatHfor sliti~fiJ.ndăpii(;l o,fâf{~it;)f'i)r~llDiiiiiif iiel!iive~iîamlm'tale;. _, '~r'~~';_

Unitatea
- denumirea ŞI adresa -

Nu este cazul

3; Calitatea de membru în cădr'iJ.lasilciâţiiloriîfOfesi6nilleşi/saÎ1-Sindica:fe~,{,;: ,> ,:,'
3.1 Association ofChartered Certified Accountants (ACCA) - .'o.
UK - Fellow member

f~'it?il1~~frc;:r~'tt:~:~~:~9fi1ii:~hţtwRt~lli~\~~:~l;i!~~~tt~~~t~1u~fe~fa,t~~eţ~~~!~~:
4.1 Nu este cazul

Valoore
alotlllăa
contract
ului

Durata
conlIa:lu\ui

T1pUl
crntractuIui

pin carea
fust

încraJinlat
contIa:tul

5.1 Beneficiaruldecootra:tnumele,
prenumele'demnnireaşialresa

5"COIltr1u:te, in~lusiv ceie.deasistenţă. jutidicăţ,c()~sult*iiţ~jlţridiCă;clinsÎJltiin ţăşi Civile, obţinute .ori
aflate iii/deriliareîn .timpul exercitării' illn~«fio;'YD''-fiiîdăteÎor1~iî~'demnftăiiJor .pilblice' flnilUţafe de, ia
b~g~tulde.s4tt: lociii şiciiJ food,~fi ejtern;"Qr(i~~h~iă.t~.c!iş~~Ietăţh~~IiÎ~rciale~ucâpiţal dest~isau ~il4~
stlitul este acţionar mâior'itar/uiioorftar: ::{?,;cţ},ir:~~ţ;:e;'.. ,::,',,~ c> " .. , ., .. o....•. ' o." .' /. . .::

Prrx:edura

TItular Nuesecazul

Nuese cazul

RudedegraiulII)aletitularului
Nuesecazul

1



Soci~ UJIIll1cia1&P=Jăfi7icălIllkri2lItăI
A=iaţii furnilial&Cabincteindividuale,cabiOOe
lBXiatf; &JCiaăIicivileJ:rolesirnale!W&Jci~
civileJ:roffsiooalecu~ Iirni1atăcare Nu esteC3ZlIl
cIesflŞJm'iJ:rofusiadeavocatiCÂ'g/Il1i2lI(ii
negtMID3IIIeIltFurn:JatiiI~

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, prîn calitatea deţinută, titularul,

soţuVsoţia şi rudele de gradul 1 obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul S. 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 Sem!, \tura

24 mai 2016
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