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DECLARAŢIE DE INTERESE RECTIFICATA

Subsemnatul SÎRBU 1. ŞTEFAN SORIN, avand functia de Sef Serviciu Controlling si Bugetare, incepand cu
data de 15.04.2016, la CONPET SA, CNP :, cu domiciliul in Bucuresti, ,

, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În
declaraţii, declar pe propria răspandere:
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Unitatea
Nr, de părţi Valoarea totală a

denumirea şi adresa Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale şi/sau a
- - de acţiuni acţiunilor

1.1 The Timken Company (listat NYSE: simbol TKR) - actionar 2 USD 66,28, ,Ohio ,USA---- -'

1.2 Timken Steel Corporation (listat NYSE: simbol
TMST) - .- - Ohio actionar 1 USD 10,72
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Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor

- denumirea şi adresa -
Nu este cazul

1.3; Calitatea 'de meinbru Îlicadful a.sociâtiilor nrofesionale" silsaiislndic'iţii4c\rţj1yr,C" , ,"";. ''''"1 .

3, l Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - , Glasgow,- , '-,
UK - Fellow member
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4, l Nu este cazul
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aţ1ate .Î!1,'!Ierulare J~timpul exercitării functiilor;)llandatelor' sa~e demîiităţil?i;p~~Ii~~r~anţ~te.' ~.eJ!i
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Instituţia Procedura Valoore
5.1B=ficiarul deroJIrnctmnnele, cootra;:tmtă: princarea TlpJ1 Data Durala a1Dtalăafust îndJeiciiprenume!e1dfnumireaşiadre&i dfnumireaşi încredinjat contrnctu1ui contra:tului contrnctului con1Ild:adre&i contrnctu1

ului

TItular Nu<Secazul

&ţI~e Nu<Secazul
.

Rudedegra:Iulll)aletitularului
Nu<Secazul
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Socidă(iClXIIfJCialeIPemnlăfizicăautIri2llIă'
Ama(ii fumiliale'Cabineleindividuak;cabinde
lNJCiale,=idăti civileprofusiooaleiW =idăti
civileprofusiomiecutăfJurxltrelimi1lItăcare Nu eseal'lll1
dfsffj~ profesiade avocat/Qg;mÎ2lIţii
neguvemamentalefundaliilA=iaţiill

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

24 mai 2016
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