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CONVOCATOR 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CONPET S.A. Ploiesti 
cu sediul in Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 7, inmatriculata la O.R.C. Prahova sub nr. 
J 29/6/1991, cod unic de inregistrare 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 

in data de 30.05.2008, ora 12:00, la sediul nr. 2 al societatii, situat in Ploiesti, str. 
Rezervoarelor nr. 8, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la 
sfarsitul zilei de 15.05.2008, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: 
 
1.  Aprobarea participarii SC Conpet SA, in calitate de actionar, la constituirea 
Companiei de Dezvoltare a Proiectului oleoductului P.E.O.P. 
 
2.  Aprobarea modificarii structurii programului de investitii pe anul 2008, ca 
urmare a participarii SC CONPET SA la constituirea capitalului social al Companiei de 
Dezvoltare a Proiectului oleoductului P.E.O.P. 
 
3. Imputernicirea domnului Liviu Ilasi, in calitate de Presedinte al Consiliului de 
Administratie, pentru semnarea hotararii adunarii generale extraordinare a 
actionarilor, precum si pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotarârii 
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 13.06.2008, propusa de Consiliul de Administratie, ca data 
de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii 
generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din 
Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
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 31.05.2008, 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 12.05.2008. 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 29.05.2008, 
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, 
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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 vor 
afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 23.05.2008, 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. 
 
 
 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
 Ing. LIVIU ILASI 
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