17651/17.05.2022
Către:
D-na Valerica Nistor - acționar
Referitor la: adresa nr. 15831/04.05.2022
Având în vedere adresa dumneavoastră transmisă prin email în data de 04.05.2022, înregistrată la
societatea CONPET S.A. cu numărul 15831/04.05.2022, formulată în legătură cu punctul 2 de pe
ordinea de zi a AGOA din 24/25.05.2022
”Aprobarea tranzacției cu S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ", ce se va concretiza prin încheierea unui act
adițional la Contractul nr. S-CA 57 din 28.03.2019, având ca obiect majorarea tarifului de
transport, respectiv majorarea valorii estimate a contractului cu suma de 3.483.766 lei”,
vă comunicăm următoarele:
Întrebarea 1: Care este valoarea totala estimata actualizata la zi a contractelor încheiate de către
CONPET cu CFR Marfa, in situația in care Addendum-ul menționat la pct. 2 de pe ordinea de zi a
AGOA este aprobat?
Răspuns: În situația în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de
24.05.2022 va aproba punctul 2 de pe ordinea de zi și se va încheia actul adițional, valoarea totală
estimată actualizată a contractului încheiat cu S.N.T.F.M. ”CFR Marfă” va fi de 253.532.055 lei.
Întrebarea 2: Cat reprezintă valoarea totala estimata actualizata a contractului dintre CONPET si
CFR Marfa care este supus modificărilor aplicat la valoarea activelor nete si la cifra de afaceri
potrivit situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2021 si aprobate de acționari in 28 aprilie
2022?
Răspuns: Informațiile necesare răspunsului la această întrebare se regăsesc publicate pe site-ul
CONPET, respectiv în Secțiunea Relații cu Investitorii/Raportări-rapoarte anuale.
Întrebarea 3: Ce riscuri exista daca Addendum-ul nu este aprobat de către AGOA?
Răspuns: Dacă actul adițional pentru majorarea tarifului nu va fi încheiat, există posibilitatea de a
produce probleme financiare colaboratorului nostru ”CFR MARFĂ” și, pe cale de consecință, există
riscul de a fi afectată calitatea sau chiar realizarea serviciului de transport.
Întrebarea 4: Exista alte societăți care pot presta serviciile prestate de către CFR Marfa pentru
CONPET si cu care CONPET se afla in relații contractuale?
Răspuns: Conpet nu are relații contractuale cu alte societăți care pot presta servicii de transport a
țițeiului, gazolinei și condensatului pe calea ferată.
Întrebarea 5: Mai exista si alte modificări in afara de majorarea tarifului de transport in
Addendum-ul care face obiectul aprobării?
Răspuns: Nu.
Întrebarea 6: Exista toate aprobările societare necesare din partea CFR Marfa?
Răspuns: Da.

Întrebarea 7: Care este impactul încheierii acestui Addendum asupra indicatorilor de performanta
stabiliți pentru directorii CONPET?
Răspuns: La construirea BVC pentru anul 2023, așa cum a fost el aprobat de Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor, s-a avut în vedere atât majorarea tarifului cât și îndeplinirea indicatorilor de
performanță stabiliți pentru directorii CONPET.
Cu deosebită considerație,

Director General
Ing. Dorin TUDORA
signed
Dorin Digitally
by Dorin Tudora
Date: 2022.05.17
Tudora 10:55:09 +03'00'

Director General Adjunct
Jr. Anamaria DUMITRACHE
Digitally signed by
MihaelaMihaela-Anamaria
Anamaria Dumitrache
Date: 2022.05.17
Dumitrache 10:42:07 +03'00'

Director Economic
Ec. Sanda TOADER
Sanda
Toader

Digitally signed by
Sanda Toader
Date: 2022.05.17
10:32:59 +03'00'

Șef Departament Operațiuni Transport
Ing. Narcis STOICA
Digitally signed by

NarcisNarcis-Florin Stoica
2022.05.17
Florin Stoica Date:
06:58:36 +03'00'

Șef Serviciu Juridic
Cons. jr. Cornel BĂNICĂ
Digitally signed by Cornel

Cornel Banica Banica
Date: 2022.05.16 13:43:23
+03'00'

