
 

 

 

 

NOTĂ 

ȋntocmită ȋn conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009 

privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 26.04.2018 - prima convocare 

 

 
 În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale 

acţionarilor, CONPET S.A., înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991, cod de 

înregistrare fiscală RO 1350020, cu sediul situat în localitatea Ploieşti, strada Anul 1848, nr. 1 - 3, judeţul 

Prahova, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 28.569.842,40 lei divizat în 8.657.528 

acţiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 3,3 lei, anunţă prin prezenta rezultatul votului la 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (denumită în continuare AGOA), care a avut loc la prima 

convocare, în condiţiile legale şi statutare de cvorum, în data de 26.04.2018, la sediul societăţii CONPET 

S.A., situată în localitatea Ploieşti, strada Anul 1848, nr. 1 - 3, judeţul Prahova, după cum urmează: 

 Număr total acţionari (inclusiv voturile prin corespondenţă): 9, deţinători ai unui număr de 

6.412.809 acţiuni/ drepturi de vot, reprezentând 74,0721 % din numărul total de acţiuni/ drepturi 

de vot, respectiv un capital social în sumă de 21.162.269,7 lei din care: 

- 5 acţionari prezenţi în sală, deţinători ai unui număr de 5.646.203 acţiuni/ drepturi de vot, 

reprezentând 65,2173 % din numărul total de acţiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 

18.632.469,9 lei, respectiv reprezentantul Ministerului Energiei, deţinător al unui număr de 

5.083.372 acţiuni/ drepturi de vot, reprezentând 58,7162 % din numărul total de acţiuni/ drepturi 

de vot, respectiv un capital social în sumă de 16.775.127,6 lei, reprezentantul S.I.F. Banat - 

Crisana S.A., deținător al unui număr de 562.740 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, 

reprezentând 6,50 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în 

sumă de 1.857.042 lei și 3 acționari persoane fizice, care dețin un număr de 91 acțiuni cu valoarea 

nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0011 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, 

respectiv un capital social în sumă de 300,3 lei.  

 - 4 acţionari care au transmis formulare de vot prin corespondenţă, deţinători ai unui număr de 

766.606 acţiuni/ drepturi de vot, reprezentând 8,8548 % din numărul total de acţiuni/ drepturi de 

vot, respectiv un capital social în sumă de 2.529.799,8 lei. 

 Situaţia acţiunilor şi drepturilor de vot la data AGOA: 

 Număr total de acţiuni: 6.412.809, din care acţiuni cu drept de vot: 6.412.809 

 Număr total de drepturi de vot: 6.412.809 

 

 Rezultatul votului din cadrul AGOA din 26 aprilie 2018: 

 

 

 PUNCTUL 1 

Ȋn urma exercitării votului cu privire la aprobarea alegerii domnului Prepeliță Alexandru ȋn calitate de 

secretar al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (propunere din partea acționarului majoritar), s-a 

ȋnregistrat următorul rezultat: 

Pentru Împotrivă Abţinere 

6.412.809 (100,00%) - - 

Număr de acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.412.809 (reprezentȃnd 74,0721 % din 

capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondenţă): 6.412.809. 

Număr total de voturi valabil exprimate: 6.412.809. Cu un număr de 6.412.809 voturi “Pentru”, 

reprezentȃnd 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 1 se aprobă. 

 

 



 

 

  

 PUNCTUL 2 

Ȋn urma exercitării votului cu privire la aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar 

ȋncheiat la data de 31.12.2017 ȋntocmite ȋn conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza 

Raportului anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2017 şi a Raportului auditorului financiar 

BDO Audit S.R.L. asupra situaţiilor financiare anuale ale Societăţii CONPET S.A., s-a ȋnregistrat 

următorul rezultat: 

Pentru Împotrivă Abținere 

6.412.759 (99,9992%) - 50 (0,0008%) 

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.412.809 (reprezentând 74,0721% din 

capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.412.809. 

Număr total de voturi valabil exprimate: 6.412.809. Cu un număr de 6.412.759 voturi “Pentru”, 

reprezentând 99,9992 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 2 se aprobă. 

 

 PUNCTUL 3 

Ȋn urma exercitării votului cu privire la repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2017 şi a 

unor sume din rezultatul reportat, fixarea dividendului brut pe acţiune și a datei plăţii dividendelor către 

acţionari, după cum urmează: 

a) aprobarea repartizării pe destinațiile legale a profitului net rămas după deducerea impozitului pe profit 

la data de 31 decembrie 2017, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 

77.356.774 lei, respectiv pe următoarele destinații: 

- Alte repartizări prevăzute de lege - scutirea de la plata a impozitului pe profit reinvestit:      

 1.352.092 lei  

- Acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere: 255.137 lei 

- Participarea salariaților la profit: 2.969.000 lei 

- Dividende cuvenite acționarilor: 69.621.097 lei 

- Profit repartizat pentru constituirea altor rezerve - surse proprii de finanțare: 3.159.448 lei 

      precum și aprobarea repartizării rezultatului reportat, reprezentând surplus realizat din rezerve din 

reevaluare în sumă de 5.431.430 lei, pentru acoperirea pierderii reportate provenită din corectarea erorilor 

contabile și respectiv din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29, în conformitate cu prevederile 

O.G. nr. 64/ 2001. 

Pentru Împotriva Abținere 

6.412.759 (99,9992%) - 50 (0,0008%) 

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.412.809 (reprezentând 74,0721% din 

capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.412.809. 

Număr total de voturi valabil exprimate: 6.412.809. Cu un număr de 6.412.759 voturi “Pentru”, 

reprezentând 99,9992 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 a) se aprobă. 

 

b) stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acţionarilor în cuantum de 8,04168315 lei/ 

acțiune, s-a ȋnregistrat următorul rezultat: 

Pentru Împotrivă Abţinere 

6.412.809 (100,00%) - - 

Număr de acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.412.809 (reprezentȃnd 74,0721 % din 

capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondenţă): 6.412.809. 

Număr total de voturi valabil exprimate: 6.412.809. Cu un număr de 6.412.809 voturi “Pentru”, 

reprezentȃnd 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 b) se aprobă. 

 

c) stabilirea datei plăţii dividendelor, respectiv data de 28.06.2018, s-a ȋnregistrat următorul rezultat: 

Pentru Împotrivă Abţinere 

6.412.809 (100,00%) - - 

Număr de acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.412.809 (reprezentȃnd 74,0721 % din 

capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondenţă): 6.412.809.  



 

 

 

Număr total de voturi valabil exprimate: 6.412.809. Cu un număr de 6.412.809 voturi “Pentru”, 

reprezentȃnd 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 c) se aprobă. 

 

d) plata dividendelor va fi efectuată ȋn lei, numai către acţionarii ȋnregistraţi ȋn Registrul Acţionarilor 

(ţinut de “Depozitarul Central” S.A.) la data de ȋnregistrare stabilită de către Adunarea Generală a 

Acţionarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor ȋnainte de data 

ȋnceperii efectuării plăţii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de către acţionari,  

s-a ȋnregistrat următorul rezultat: 

Pentru Împotrivă Abţinere 

6.412.809 (100,00%) - - 

Număr de acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.412.809 (reprezentȃnd 74,0721 % din 

capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondenţă): 6.412.809. 

Număr total de voturi valabil exprimate: 6.412.809. Cu un număr de 6.412.809 voturi “Pentru”, 

reprezentȃnd 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 3 d) se aprobă. 

 

 PUNCTUL 4 

Ȋn urma exercitării votului cu privire la aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii 

CONPET S.A. pentru exerciţiul financiar ȋncheiat la data de 31.12.2017, s-a ȋnregistrat următorul rezultat: 

Pentru Împotriva Abținere 

6.412.759 (99,9992%) - 50 (0,0008%) 

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.412.809 (reprezentând 74,0721% din 

capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 6.412.809. 

Număr total de voturi valabil exprimate: 6.412.809. Cu un număr de 6.412.759 voturi “Pentru”, 

reprezentând 99,9992 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 4 se aprobă. 

 

 PUNCTUL 5 

Ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte 

avantaje acordate administratorilor şi directorului general, ȋn cursul exerciţiului financiar 2017, modul de 

ȋndeplinire la data de 31.12.2017 a criteriilor şi obiectivelor de performanţă stabilite ȋn Contractele de 

administrare/ Contractul de mandat.  

 

 PUNCTUL 6 

Ȋn urma exercitării votului cu privire la: 

a) Prelungirea actualei poliței de asigurare a administratorilor si Directorului General, prin act adițional, 

pentru o perioada de 3 luni, respectiv până la data de 31.07.2018 (inclusiv), s-a ȋnregistrat următorul 

rezultat: 

Pentru Împotrivă Abţinere 

6.412.809 (100,00%) - - 

Număr de acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.412.809 (reprezentȃnd 74,0721 % din 

capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondenţă): 6.412.809. 

Număr total de voturi valabil exprimate: 6.412.809. Cu un număr de 6.412.809 voturi “Pentru”, 

reprezentȃnd 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 6 a) se aprobă. 

 

b) Stabilirea limitei maxime a primei de asigurare anuală în cuantum de 18.000 Euro/ an de asigurare, 

corespunzătoare unei sume minime asigurate de 12 milioane Euro în agregat pentru asigurarea de 

răspundere profesională a administratorilor Societății (în număr de 7) și a Directorului General, ce 

urmează a se încheia de către Societate, menținându-se astfel limitele stabilite anterior prin Hotărârea 

A.G.O.A. nr. 3/ 27.03.2014 pentru asigurarea administratorilor Societății, s-a ȋnregistrat următorul 

rezultat: 

 

 



 

 

 

Pentru Împotrivă Abţinere 

6.412.809 (100,00%) - - 

 

Număr de acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.412.809 (reprezentȃnd 74,0721 % din 

capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondenţă): 6.412.809. 

Număr total de voturi valabil exprimate: 6.412.809. Cu un număr de 6.412.809 voturi “Pentru”, 

reprezentȃnd 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 6 b) se aprobă. 

 

 PUNCTUL 7 

Ia act de Notă de informare către A.G.O.A. privind măsuri de protecție a datelor cu caracter personal în 

societatea CONPET S.A., întocmită urmare Adresei din partea Ministerului Energiei înregistrată la 

societate sub nr. 9319/ 09.03.2018. 

 

 PUNCTUL 8 

Ȋn urma exercitării votului cu privire la aprobarea datei de ȋnregistrare propusă de Consiliul de 

Administraţie, respectiv 12.06.2018 (care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de 

dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrȃng efectele hotărȃrii A.G.O.A.), respectiv ex-date 

11.06.2018, s-a ȋnregistrat următorul rezultat: 

Pentru Împotrivă Abţinere 

6.412.809 (100,00%) - - 

Număr de acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.412.809 (reprezentȃnd 74,0721 % din 

capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondenţă): 6.412.809. 

Număr total de voturi valabil exprimate: 6.412.809. Cu un număr de 6.412.809 voturi “Pentru”, 

reprezentȃnd 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 8 se aprobă. 

 

 PUNCTUL 9 
Ȋn urma exercitării votului cu privire la împuternicirea: 

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotarârii 

A.G.O.A. 
Pentru Împotrivă Abţinere 

6.412.809 (100,00%) - - 

Număr de acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.412.809 (reprezentȃnd 74,0721 % din 

capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondenţă): 6.412.809. 

Număr total de voturi valabil exprimate: 6.412.809. Cu un număr de 6.412.809 voturi “Pentru”, 

reprezentȃnd 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 9 a) se aprobă. 

 

b) Ȋmputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii 

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale. 

Pentru Împotrivă Abţinere 

6.412.809 (100,00%) - - 

Număr de acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.412.809 (reprezentȃnd 74,0721 % din 

capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondenţă): 6.412.809. 

Număr total de voturi valabil exprimate: 6.412.809. Cu un număr de 6.412.809 voturi “Pentru”, 

reprezentȃnd 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 9 b) se aprobă. 

 

 

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale 

Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în 

Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte 

persoane din cadrul Societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate. 

 



 

 

 

Pentru Împotrivă Abţinere 

6.412.809 (100,00%) - - 

Număr de acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 6.412.809 (reprezentȃnd 74,0721 % din 

capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondenţă): 6.412.809. 

Număr total de voturi valabil exprimate: 6.412.809. Cu un număr de 6.412.809 voturi “Pentru”, 

reprezentȃnd 100,00 % din numărul total de voturi exprimate, Punctul 9 c) se aprobă. 
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