
CONVOCATOR 
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CONPET S.A. Ploiesti 

cu sediul in Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 7, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 1350020 
R,  in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 republicata si modificata ulterior, Legii nr. 297/ 2004 si actului 
constitutiv,  

CONVOACA 
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 

pentru data de 26.02.2007, ora 12:00, la sediul nr. 2 al societatii, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8, 
cu urmatoarea ORDINE DE ZI: 
1. Constatarea schimbarii 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 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. 

2. Aprobarea modificarii actului constitutiv al S.C. Conpet S.A. in sensul nominalizarii ca actionar in numele 
statului a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului in locul Ministerului Economiei si Comertului, 
avand in vedere structura sintetica consolidata a actionarilor rezultata dupa efectuarea transferului,  
astfel: 

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 – 17.917.920,90 lei, cu un numar de 5.429.673 
actiuni 

- S.C. Fondul Proprietatea S.A. – 4.587.392,70 lei, cu un numar de 1.390.119 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 - 62,71620 % 
- S.C. Fondul Proprietatea S.A. – 16,05677 % 
- Alti actionari persoane fizice si juridice – 21,22703 %. 

3. Imputernicirea directorului general al S.C. Conpet S.A., dl. Liviu Ilasi, pentru semnarea documentelor 
aprobate in adunarea generala extraordinara 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. 

4. Stabilirea datei de 12.03.2007, 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. 

Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile adunarii toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei 
de 14.02.2007, stabilita ca data de referinta. In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite 
conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea adunare generala extraordinara a actionarilor este 
convocata pentru data de 27.02.2007, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare. 
Actionarii pot participa si vota in adunarea generala si prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate 
pentru adunarea generala. Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, 
la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru adunarea generala. 
Formularele de procura de reprezentare se pot ridica de la sediul S.C. Conpet S.A., Serv. Actionariat sau de 
pe site-ul societatii, incepand cu data de 5.02.2007. Procurile se vor depune/ expedia catre S.C. Conpet 
S.A. Ploiesti, Serv. Actionariat, pana la data de 22.02.2007, ora 16:00. Procurile nedepuse in original in 
termenul specificat mai sus nu vor fi luate in considerare. 
Incepand cu data de 16.02.2007, documentele si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi 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, 
Serv. Actionariat, tel. 0244.401.360 int. 1174, 1136 sau tel. 0244.401.387, intre orele 08:00 - 16:00, e-mail: 
actionariat@conpet.ro. 
 
                                       PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
              DIRECTOR GENERAL  

             ing. LIVIU ILASI  
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