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NOTA

Privind accesul pentru consultarea proiectului de contract (denumit in continuare "Contractul") avdnd ca
obiect "servicii de transport pe calea feratl a liteiului, gi gazolinei din rampele de incdrcare la destinaliile
stabilite de CONPET S.A." ce urmeazd a fi incheiat cu S.N.T.F.M "CFR MARFA" S.A.

Contractul care urmeazl a fi incheiat intre CONPET S.A. gi S.N.T.F.M "CFR MARFA" S.A. confine
informa(ii confidenfiale. Elpoate fi pus la dispozilia aclionarilor interesafi, in vederea consultlrii, inbaza
unei cereri de acces pentru consultare contract adresatd CONPET S.A. prin email cu semn[turd
electronicd extinsd incorporatd conform Legii nr. 45512001privind semndtura electronicd pe adresa de
web: conpet@conpet.ro sau prin orice forml de servicii de curierat cu confirmare de primire, in plic
inchis, direct laregistratura "CONPET" S.A., Ploiegti, str. Anul 1848, nr. l-3, jud. Prahova, in aten{ia
Serviciului Juridic - $ef Birou Avizare cons. jr. Miu Ruxandra Darclee.
Cererea de acces pentru consultarea contractului se va inregistra la CONPET gi va cuprinde: denumirea
acfionarului qi numele reprezentantului legal, numele persoanei care substituie reprezentantul legal, dupd
caz, numdr de acfiuni delinute la CONPET, obiectul cererii - acces consultare contract, ziua pentru care
se solicit[ accesul pentru consultarea contractului, data qi numirul de inregistrare a cererii (dupd caz).
Termenul pinl la care se pot depune/transmite cereri la sediul CONPET pentru accesul in vederea

consultirii contractului

este 20.03.2019, orele 15.00.

Contractul se va pune la dispozilie in vederea consultlrii acestuia la sediul societ[tii CONPET S.A' din
Ploiegti, str. Anul 1848 nr. l-3, jud. Prahova, Serviciul Juridic - Birou Avizare, unde se va semna in
prealabil consultdrii contractului Acordul de confiden{ialitate (conform modelului anexat).

programul de consultare a contractului este in zilele de miercuri-joi ale fiecarei slptimini din
perioada ulterioarl publiclrii documentafiei aferente Convocatorului A.G.O.A. pe site-ul societifii
bonpet, respectiv pinl la data de 21.03.2019, inclusiv, intre orele 10.00 - 14.00. Nu se admit
fotocopieri ale contractului.

Acfionarul poate acorda o imputernicire speciald, in original, permil0nd accesul reprezentantului s6u Ia
contract. imputernicitul nu poate fi substituit de o alte persoand dec0t in cazul in care acest drept i-a fost
conferit in mod expres de cdtre acfionar in imputernicire.
personalitate
Calitatea de aclionar, precum gi, in cazul acfionarilor persoane juridice sau al entit[tilor fEr6
juridic6, calitatea de reprezentant legal se constati pebazaurmitoarelor documente prezentate Societa{ii
de cdtre ac{ionar emise de Depozitarul Central S.A.:

participare
a) extrasul de cont din care rezultdcalitatea de aclionar gi numdrul de acfiuni definute pentru
la A.G.O.A.;
Central S.A'
b) documente care atesta inscrierea informafiei privind reprezentantul legal la Depozitarul
persoana imputernicitd.
c) carte de identitate (paqaport) pentru acfionarii persoane fizice qi/sau pentru
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Documentele care atestd calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limbd strdin[ alta decdt limba
englezd., vor fi insofite de o traducere realizat[ de un traducltor autorizat in limba romdnl sau in limba
englezd,. Nu este necesard legalizarea sau apostilarea documentelor care atestd calitatea de reprezentant
legal al acfionarului.
Odatd cu semnarea acordului de confidenlialitate acfionarul/reprezentantul legal/imputernicitul iqi dau
acordul cu privire la prelucrarea/stocarea datelor cu caracter personal de cdtre CONPET exclusiv in scopul
consultlrii contractului av6nd ca obiect "Servicii de transport pe calea feratd a lifeiului, gi gazolinei din
rampele de incdrcare Ia destinaJiile stabilite de CONPET S.A.". CONPET va prelucra in consecinld aceste
date, respectdnd Legile privind Proteclia Datelor.
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