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HOTARAREA NR. 5 din 22.10.2008 
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  

       Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata 
prin Legea nr. 441/ 2006 si O.U.G. nr. 82/ 2007, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Actul 
Constitutiv al societatii si Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) 
din data de 22.10.2008 (prima convocare), actionarii persoane fizice si juridice ai S.C. CONPET S.A. 
Ploiesti emit urmatoarea: 

HOTARARE 
Art.1. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba noua emblema (sigla) a S.C. CONPET S.A. 
 
Art.2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba modificarea corespunzatoare a Actului 
Constitutiv al societatii, Articolul 2, punctul (4), “Forma juridica a societatii”, din Capitolul I “ 
Denumirea, Forma juridica, sediul, durata”, conform propunerii societatii, acest punct urmand a avea 
urmatorul continut: 
Articolul 2 “Forma juridica a societatii” 
(4): “Emblema (sigla) societatii este formata din alaturarea a doua elemente: în partea stânga 
simbolul (logotip), iar în partea dreapta numele companiei (logotype). Simbolul reprezinta un 
ansamblu format din doua picaturi: una verde si una albastra; picatura verde este orientata cu vârful 
în dreapta sus (ora 1), în timp ce picatura albastra este orientata cu vârful în stânga jos (ora 7). 
Numele companiei – CONPET – stă în dreapta simbolului, are o dimensiune proportionala cu acesta, 
este cu majuscule, înclinat italic si la aceeasi culoare cu picatura albastra” 
 
Art.3. Cu unanimitate de voturi exprimate împuterniceste pe domnul Ilaşi Liviu, in calitate de 
Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru: 

• semnarea hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor 
necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
Prahova, publicarii hotarârii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii 
acesteia, conform prevederilor legale; 

• semnarea si inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Prahova. 

 
Art.4. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba data de 07.11.2008, propusa de Consiliul de 
Administratie, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotarârii 
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. 
 
 
 

Presedintele Consiliului de Administratie 
Ilasi Liviu 
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