
 

 

 

EXTRAS 

din 

DECIZIA NR. 2 

din data de 28.01.2021 

Consiliul de Administraţie (C.A.) al “CONPET” S.A.  

întrunit în data de 28.01.2021 

      DECIDE: 

................................................................................................................................................................. 

Art. 3. Avizează majorarea capitalului social al societății CONPET S.A. cu valoarea maximă de 

108.798.558 lei reprezentând aport în natură (terenuri) în valoare de 63.882.386,70 lei și numerar în 

valoare de maxim 44.916.171,30 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 

137.368.400,40 lei, conform Notei nr. 2602/ 21.01.2021 către A.G.E.A însoțită de Raportul de 

evaluare înregistrat sub nr. 2049/ 18.01.2021 privind stabilirea valorii terenurilor aflate în 

patrimoniul CONPET S.A. în scopul majorării capitalului social. 

Art. 4. Aprobă Convocatorul A.G.E.A. din data 10.03.2021 – prima convocare/ 11.03.2021 – a doua 

convocare, având data de referință 01.03.2021, data de înregistrare propusă de Consiliul de 

Administrație 09.04.2021, ex date 08.04.2021 și data plății 12.04.2021 (conform Regulamentului 

A.S.F. nr. 5/ 2018), pentru majorarea capitalului social cu valoarea maximă de 108.798.558 lei 

reprezentând aport în natură (terenuri) în valoare de 63.882.386,70 lei și numerar în valoare de 

maxim 44.916.171,30 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 

137.368.400,40 lei prin emiterea unui număr maxim de 32.969.260 acțiuni noi, nominative, 

dematerializate, la un preț de 3,3 lei/ acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, din 

care: 

(i) 19.358.299 acțiuni noi în sumă de 63.882.386,70 lei reprezentând aportul în natură al Statului 

român cu terenurile în suprafață totală de 554.537,61 mp care fac obiectul a 48 de certificate de 

atestare a dreptului de proprietate pentru care CONPET a obținut în perioada 2001 - 2005 

certificate de atestare a dreptului de proprietate. Terenurile reprezentând aportul în natură, 

respectiv valoarea aportului sunt prezentate în Raportul de evaluare anexat;  

(ii) 13.610.961 acțiuni noi în sumă de 44.916.171,30 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării 

dreptului de preferință, spre subscriere în schimbul aportului în natură al Statului Român celorlalți 

acționari ai CONPET, respectiv persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare, 



 

 

în vederea menținerii cotelor de participație deținute în capitalul social al societății CONPET la  

data de înregistrare; 

conform Notei nr. 2602/ 21.01.2021 către A.G.E.A însoțită de Raportul de evaluare înregistrat sub 

nr. 2049/ 18.01.2021 privind stabilirea valorii terenurilor aflate în patrimoniul CONPET S.A. în 

scopul majorării capitalului social. 

................................................................................................................................................................. 
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