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NOTA

Privind accesul pentru consultarea proiectului de act adilional la contractul avdnd ca obiect "Servicii de

transport pe calea ferat[ a titeiului, gi gazolinei din rampele de incdrcare la destinaliile stabilite de Conpet S.A.".

ce urmeazda fi incheiat cu S.N.T.F.M "CFR MARFA" S.A.

Actul adilional la contractul avdnd ca obiect "servicii de transport pe calea feratS a lileiului, qi gazolinei din rampele

de inc[rcare la destinaliile stabilite de Conpet S.A." care urmeazd a fi incheiat intre CONPET S.A. qi

S.N.T.F.M "CFR MARFA" S.A. confine informalii confidenliale. Elpoate fi pus la dispozilia aclionarilor

interesafi, in vederea consultirii, in baza unei cereri de acces pentru consultare contract adresatl

CONPET S.A. prin email cu semn6tur[ electronici extinsl incorporatd conform Legii nr. 45512001

privind semnltura electronici pe adresa de web: conoet@conpet.ro sau prin orice formi de servicii
de curierat cu confirmare de primire, in plic inchis, direct la registratura "CONPET" S.A., PloieEti, str.

Anul 1848, nr. I -3, jud. Prahova, in atenlia Serviciului Juridic - $ef Birou Avizare cons. jr. Miu Ruxandra

Darclee.

Cererea de acces pentru consultarea actului adilional se va inregistra la CONPET gi va cuprinde:

denumirea aclionarului Ei numele reprezentantului legal, numele persoanei care substituie reprezentantul

legal, dupd caz, numdr de acliuni definute la CONPET, obiectul cererii - acces consultare act adilional,

ziua pentru care se solicitd accesul pentru consultarea actului adilional, data qi numlrul de inregistrare a

cererii (dupi caz). Termenul pini la care se pot depune/transmite cereri la sediul CONPET pentru

accesul in vederea consultlrii actului adifional este 15.06.2020, orele 15.00.

Actul adilional se va pune la dispozilie, in vederea consultdrii acestuia, la sediul societilii CONPET S.A.

din PloieEti, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, Serviciul Juridic - Birou At'izare, unde se va semna in

prealabil consultirii actului adilional Acordul de confidenfialitate (conform modelului anexat).

Programul de consultare a actului adi{ional este in zilele de mar{i-miercuri ale fiecarei slptimini
din perioada ulterioari publicirii documenta{iei aferente Convocatorului A.G.O.A. pe site-ul

societi{ii Conpet, respectiv pini la data de 16.06.2020 inclusiv, intre orele 11.00 - 14.00. Nu se admit

fotocopieri ale actului adilional.

Acfionarul poate acorda o imputernicire specialS, in original, permil6nd accesul reprezentantului s[u la

actul adilional la contractul av6nd ca obiect "servicii de transport pe calea feratd a liteiului, qi gazolinei din

rampele de incircare la destinaliile stabilite de Conpet S.A.". imputernicitul nu poate fi substituit de o alt6

persoanl dec6t in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de cltre acfionar in imputernicire.

Calitatea de acfionar, precum qi, in cazul aclionarilor persoane juridice sau al entifitilor frrI personalitate

juridicl, calitatea de reprezentant legal se constati pebaza urmltoarelor documente prezentate Societdlii

de c6tre aclionar emise de Depozitarul Central S.A.:

a) extrasul de cont din care rezultdcalitatea de ac{ionar gi numlrul de acliuni definute pentru participare

la A.G.O.A.;
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b) documente care atest[ inscrierea informaliei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A.

c) carte de identitate (paqaport) pentru acfionarii persoane fizice Ei/sau pentru persoana imputernicitS.

Documentele care atest5 calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limbb strdind alta dec6t limba
englezd, vor fi inso{ite de o traducere realizatd. de un traducdtor autorizatin limba romdnl sau in limba
englezd,. Nu este necesarl legalizarea sau apostilarea documentelor care atestd calitatea de reprezentant
legal al aclionarului.

Odat6 cu semnarea acordului de confidenlialitate aclionarul/reprezentantul legal/imputernicitul iEi dau
acordul cu privire la prelucrarea/stocarea datelor cu caracter personal de cdtre CONPET exclusiv in scopul
consult6rii actului adilional la contractul avind ca obiect "Servicii de transport pe calea feratl a lileiului,
qi gazolinei din rampele de incircare la destinaliile stabilite de CONPET S.A.". CONPET va prelucra in
consecinfl aceste date, respectind Legile privind Protecfia Datelor.
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