RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)
Data raportului: 6.03.2013
Denumirea emitentului: S.C. ATLAS REPARATII S.A.
Sediul social: Loc. Cluj-Napoca, strada Ploieşti, nr.6-8, jud. Cluj
Tel: 0264432239
Nr. si data înregistrarii la ORC: J 12/905/2000
C.I.F. RO 13299240
Capital social subscris si varsat: 4.134.707,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. ATLAS REPARATII S.A. este Bursa
de Valori Bucuresti- Piata RASDAQ.

Eveniment important de raportat:

Administratorul unic al S.C. ATLAS REPARATII S.A., cu sediul în Cluj Napoca, str. Ploieşti, nr. 6-8, judeţ Cluj,
avand J12/905/2000 si C.I.F. RO13299240, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor pentru

data de 08.04.2013, ora 12.00, sau pentru 09.04.2013 a doua convocare, la aceeasi ora, la locatia din ClujNapoca, str. Ploiesti nr. 6-8, departament secretariat, judetul Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in
Registrul actionarilor la data de referinta 28.03.2013, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea raportului de gestiune al administratorului unic si a raportului comisiei de cenzori pentru anul
2012, precum şi aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 aferent
exerciţiului financiar 2012.
2. Prezentarea si aprobarea situatiei financiare la 31.12.2012.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic pentru anul 2012 şi inclusiv până la data
prezentei adunări generale ordinare.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
5. Aprobarea datei de 24.04.2013 ca data de inregistrare.
6. Imputernicirea d-nei consilier juridic Carmen Ioana Mone, avand CNP 2840227314011, in vederea
redactarii actelor, indeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru publicarea Hotararii AGOA in Monitorul
Oficial al Romaniei, in vederea inregistrarii acesteia si reprezentarii societatii in relatia cu

Oficiul

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj (depunerea si ridicarea actelor la ORC Cluj).
Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15
zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi şi
să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii
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îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin
mijloace electronice.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel
târziu până la data de 05.04.2013.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin
corespondenţă, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii,
începând cu data de 6.03.2013.
Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor
putea vota prin corespondenţă, şi îşi vor dovedi calitatea în condiţiile şi cu documentele prevăzute de
Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum şi în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procuri speciale,
care se vor depune în original, sub sanctiunea prevazuta de art.125 al.3 din Legea nr.31/1990 a societatilor
comerciale, la locatia din Cluj-Napoca, str. Ploiesti nr. 6-8, departament secretariat, judetul Cluj până la data
de 05.04.2013. În acelaşi termen buletinele de vot prin corespondenţă completate şi semnate de acţionar se
vor depune la sediul societăţii personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie
trecută adresa expeditorului (acţionarului).
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0264/432.239.
Convocatorul a apărut publicat în ziarul “Monitorul de Cluj” şi în Monitorul Oficial al României, numerele din data
de 06.03.2013.

Administrator unic,
Vlas Radu Ioan
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