Nr. 13664/ 21.04.2020

Raport curent nr. 10/ 2020
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului
Denumirea emitentului:
Sediul social:
Nr. telefon/ fax/ e-mail

21.04.2020
CONPET S.A. Ploiești
str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești
0244/ 401360/ 516451/ 402385/
actionariat@conpet.ro
Cod unic de înregistrare la O.R.C.
1350020
Nr. ordine în Registrul Comerțului:
J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris și vărsat:
28.569.842,40 lei
Nr. total de acțiuni:
8.657.528 acțiuni nominative
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B.,
categoria Premium
Evenimente importante de raportat: Erată la Convocatorul A.G.O.A. din data de 29.04.2020/
30.04.2020
Societatea CONPET S.A. informează acționarii și investitorii că în conținutul Punctului 3.a.) din
Convocatorul A.G.O.A. din data de 29/ 30.04.2020 s-a strecurat o eroare materială, în sensul că suma
destinată participării salariaților la profit este cea menționată în materialele care stau la baza acestui
punct de pe ordinea de zi a adunării (Nota nr. 10912/ 19.03.2020 privind repartizarea profitului net
aferent exercițiului financiar 2019 și a unor sume din rezultatul reportat întocmită de conducerea
executivă și avizată de Consiliul de Administrație și Extrasul din Decizia C.A. nr. 5 / 24.03.2020,
postate pe site-ul societății la secțiunea Relația cu investitorii/ Documente A.G.O.A. / A.G.O.A.
29.04.2020), respectiv 6.440.879 lei (9,86%), și nu 6.400.879 lei (9,86%), cum greșit a fost menționat
în Convocator. În consecință, Punctul 3.a) din Convocatorul A.G.O.A. are corect următorul conținut:
“Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar 2019 şi a unor sume din rezultatul
reportat și din alte rezerve, stabilirea dividendului brut pe acţiune și a datei plăţii dividendelor către
acţionari, după cum urmează:

a) repartizarea profitului net al anului 2019, reîntregit cu provizionul pentru participarea
salariaților la profit, în sumă de 65.317.598 lei, pe următoarele destinații:
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul
fiscal - profit reinvestit: 1.119.275 lei (1,71%)
- participarea salariaţilor la profit: 6.440.879 lei (9,86%)
- dividende cuvenite acționarilor: 57.757.444 lei (88,43%).”
Formularul de vot, Împuternicirea specială și Proiectul de Hotărâre A.G.O.A. se corectează pe
cale de consecință.
Menționăm că, în data de 24.03.2020, Convocatorul A.G.O.A. din data de 29.04.2020/
30.04.2020, a fost transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară cu
Raportul Curent nr. 8.
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