
 

 

CONVOCATOR 

  Consiliul de Administraţie Concifor S.A., societate, cu sediul în Vernești, Sat Vernești, Str. 
Principala nr. 120, jud. Buzău, înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J10/392/1991, Codul Unic de 
Inregistrare RO 1152635, reprezetat prin Matei Giani Gabriel - Preşedintele Consiliului de Administratie, in 
conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si cu 
prevederile Actului Constitutiv CONCIFOR SA, convoaca în Ploieşti, Str. Petrolului nr. 10, Judeţul 

Prahova: 

1. Pentru data 05.04.2019 la ora 12.00 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor; 

2. Pentru data 05.04.2019 la ora 13.00 Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor. 

 Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale ordinara si extraordinara toti 
detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 20.03.2019, care este  

data de referinta.  

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea 
Generala Ordinara şi cea Extraordinară se reconvoaca pentru data de 06.04.2019, ora 12.00, respectiv ora 

13.00, Ploieşti, Str. Petrolului nr. 10, Judeţul Prahova.                    

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR  

are urmatoarea ORDINE DE ZI: 

1. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, bilanţul contabil şi a contului de profit şi 

pierdere, întocmite la 31.12.2018, în baza Raportului Consiliului de Administraţie Concifor S.A. şi al 

Raportului Auditorului Financiar; 

2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie Concifor S.A., pentru exercițiul financiar 

2018; 

3. Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019; 

4. Aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2019 şi împuternicirea Consiliului de 
Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcţie de necesităţile economice concrete 
ale Concifor S.A.;  

5. Aprobarea datei de 23.04.2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, 

din Legea 24/2017 şi a datei de 22.04.2019, ex-data; 



 

 

6. Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administraţie numărul: 3/30.05.2018 și 4/20.02.2019. 

7. Aprobarea majorării, pentru anul 2019, cu 6,25% din activul net Concifor S.A., a limitelor generale 

ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie Concifor S.A. 

aprobate de către AGA. 

8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administraţie şi/sau a Directorului General, 
cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare şi ducerea la 
îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi îndeplinirea tuturor 
formalităţilor prevăzute de lege pentru înregistrarea menţiunilor la Registrul Comerţului, Bursa de 
Valori Bucureşti, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate. 

86, al  

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR  

are urmatoarea ORDINE DE ZI: 

 
1. Aprobarea închiderii și radierii Sucursalei de Construcții Nehoiu, cu sediul în Nehoiu, Str. Valea 

Nehoiului nr. 3, județul Buzău, CUI 15986630; 

2. Aprobarea închiderii și radierii punctului de lucru din Nehoiu, cu sediul în Nehoiu, Str. 
Bisericii, județul Buzău; 

3. Aprobarea închiderii și radierii sediului secundar „Atelier de Producție, Raparații, Transport, 
Magazin”, cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 425 Bis. 

4. Modificarea Art. 12, alin. 2 din Actul Constitutiv Concifor S.A., care va avea următorul conținut: 

„Art. 12. 
2. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară 
este obligată: 

a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate 

de Consiliul de Administraţie si de auditorul financiar (cenzorului) şi să fixeze dividendul; 

b) să stabilească data de identificare a acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte 

drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor, 

această dată fiind ulterioară cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a 

acţionarilor; 

c) să aleagă şi să revoce  membrii Consiliului de Administraţie; 

d) să numească/sa demita şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar/cenzori; 



 

e) să fixeze remuneraţia cuvenită  membrilor Consiliului de Administraţie; 

f) să se pronunţe asupra gestiunii Consiliului de Administraţie; 

g) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul 

financiar următor; 

h) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale Societăţii; 

i) să hotărască cu privire la orice alte aspecte de competenţa adunării generale ordinare, potrivit 

legislaţiei în vigoare.” 
 

5. Completarea Art. 12 din Actul Constitutiv cu alineatul 3, care va avea următorul cuprins: 

  „3. Adunarea Generală Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre 
pentru: 

a) schimbarea formei juridice a Societăţii; 

b) mutarea sediului Societăţii; 

c) schimbarea obiectului de activitate al Societăţii; 

d) prelungirea duratei Societăţii; 

e) majorarea capitalului social; 

f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni; 

g) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea Societăţii; 

h) dizolvarea anticipată a Societăţii; 

i) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; 

j) emisiunea de obligaţiuni; 

k) conversia unor categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni; 

l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută 

aprobarea Adunării  Generale Extraordinare;” 
 

6. Modificarea Art. 14 „Organizarea Adunării Generale a Acționarilor”, din Actul Constitutiv 
Concifor S.A., care va avea următorul conținut: 

„Art. 14 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor. 
 
(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Generale Ordinare este necesară prezenţa 
acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile 
să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate. 



 

(2) Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de la 
alin. 3 de mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra 
punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând 
hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. 
(3) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima 
convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, 
iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul 
total de drepturi de vot.  
(4) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau 
reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societăţii, de reducere sau 
majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare 
a Societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de 
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.” 

 

7. Aprobarea modificării Art. 16 „Organizare” din Actul Constitutiv, care va următorul conținut: 

„Art. 16. Organizare 

(1) Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de 3 

membri. Administratorii sunt desemnaţi de către Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor 

pentru un mandat de 4 ani.  
 

(2) O persoană juridică poate fi numită administrator al Societăţii cu obligatia de a-si  desemna 

un reprezentant permanent, persoană fizică. Acesta este supus aceloraşi condiţii şi obligaţii şi are 

aceeaşi răspundere civilă şi penală ca şi un administrator, persoană fizică, ce acţionează în nume 

propriu, fără ca prin aceasta persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere 

sau să i se micşoreze răspunderea solidară. Când persoana juridică îşi revocă reprezentantul, ea 

are obligaţia să numească în acelaşi timp un înlocuitor.  
 

(3) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator şi/sau de 

membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni al căror sediu se află pe teritoriul 

României. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice administrator cât şi 

persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator exceptând 

cazurile in care cel ales în consiliul de administraţie este proprietar a cel puţin o pătrime din 

totalul acţiunilor societăţii sau este membru în Consiliul de Administraţie ori în consiliul de 

supraveghere al unei societăţi pe acţiuni ce deţine pătrimea arătată.  



 

 

(4) În cadrul Consiliului de Administratie unul dintre administratori poate fi executiv şi ceilalti 

administratori sunt neexecutivi. 
 

(5) Pentru ca numirea unui administrator, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana 

numită trebuie să o accepte în mod expres.  

 

(6) Administratorii pot fi revocaţi oricând de către Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor. 

În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor 

daune-interese.  
 

(7) În caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de 

Administraţie procedează la numirea unor administratori provizorii si convoacă de îndată 

Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor pentru completarea numărului de membri ai 

Consiliului de Administraţie. 
 

(8) Preşedintele coordonează activitatea Consiliului de Administraţie şi raportează cu privire la 

aceasta Adunării Generale a acţionarilor. El veghează la buna funcţionare a organelor Societăţii. În 

cazul în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata 

stării respective de imposibilitate Consiliul de Administraţie poate însărcina pe un alt 

administrator cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte. Presedintele Consiliului de Administratie va 

fi numit și/sau revocat de catre administratori.  Președintele Consiliului de Administrație poate fi 

și Director General al Societății. Directorul General este numit de către Consiliul de Administație. 
 

(9) Preşedintele convoacă Consiliul de Administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra 

informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi 

prezidează întrunirea. Consiliul de Administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată 

a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită 

de către autorii cererii. Preşedintele fiind obligat să dea curs unei astfel de cereri.  
 

(10) Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administraţie va fi transmisă administratorilor 

cu cel putin 2 zile lucratoare înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se 

va ţine şedinţa şi ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot 

lua decizii doar în cazuri de urgenţă. Cu toate acestea, pentru situații urgente, ședința se poate ține 



 

și în aceeași zi în care a fost transmis convocatorul. De asemenea, ședințele Consiliului de 

Administrație se pot ține și prin mijloace electronice. 
 

(11) La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, 

ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-

verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator. 
 

(12) Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile 

pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru 

Adunarea Generală a Acţionarilor.  
 

(13)   Directorul General reprezintă Societatea în raport cu terţii şi în justiţie. Consiliul de 

Administraţie păstrează însă atribuţia de reprezentare a Societăţii în raporturile cu directorii. 
 

(14)  Consiliul de Administraţie înregistrează la registrul comerţului numele persoanelor 

împuternicite să reprezinte Societatea, mentionand daca acestea actioneaza impreuna sau separat, 

precum şi a oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorilor şi publicarea acestor 

date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Aceste persoane depun la registrul 

comerţului specimen de semnătură.  
 

(15) Membrii Consiliului de Administraţie îşi exercită mandatul cu loialitate, în interesul societăţii. 

Administratorul neîncalcând această obligaţie dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el 

este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor 

informaţii adecvate.  
 

(16) Administratorul care are interese contrare intereselor Societăţii într-o anumită operaţiune, 

direct sau indirect, personal sau prin soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea 

inclusiv, trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi să nu ia parte la nici o 

deliberare privitoare la această operaţiune, cu exceptia cazului în care obiectul votului îl 

constituie: 
 a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele menţionate la  alin. (16) de 
mai sus, de acţiuni sau obligaţiuni ale Societăţii;  
 b) acordarea de către administrator sau de persoanele menţionate la alin. (16) de mai sus, a unui 
împrumut ori constituirea unei garanţii în favoarea Societăţii. 
 



 

(17) Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor. Directorii Societăţii, nu 

vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administraţie, director, administrator, membru al 

directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor ori asociat cu răspundere nelimitată, în 

alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici nu poate exercita acelaşi comerţ 

sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării şi răspunderii 

pentru daune.  
 

(18) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administraţie este necesară prezenţa a cel puţin 

jumătate din numărul membrilor. Deciziile în cadrul Consiliului de Administraţie se iau cu votul 

majorităţii membrilor prezenţi. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea preşedintelui 

Consiliului de Administratie se ia cu votul majorităţii membrilor Consiliului.  

 

(19) Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședințele Consiliului de Administrație 

și prin intermediul unor mijloace electronice, telefon, teleconferință, videoconferință, despre care 

se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența 

situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație, pot fi luate prin votul 

exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax) a membrilor Consiliului de Administrație, fără a 

mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.  
 

(20) Membrii Consiliului de Administraţie  pot fi reprezentaţi la întrunirile organului respectiv 

doar de către alţi membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. 

Participarea la reuniunile Consiliului de Administraţie poate avea loc şi prin intermediul 

mijloacelor de comunicare la distanţă: teleconferinţă, videoconferinţă, etc. 
 

(21) Preşedintele Consiliului de Administraţie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. 

Nu poate avea vot decisiv Preşedintele Consiliului de Administraţie care este, în acelaşi timp, 

director al Societăţii. Dacă Preşedintele în funcţie al Consiliului de Administraţie nu poate sau îi 

este interzis să participe la vot în cadrul Consiliului de Administratie, ceilalţi membri vor putea 

alege un preşedinte de şedinţă, având aceleaşi drepturi ca preşedintele în funcţie. 
 

(22) Acţiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor  sau a auditorilor 

financiari/cenzorilor, pentru daune cauzate Societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor 

faţă de Societate, aparţine Adunării Generale Ordinare, care va decide cu majoritatea prevăzută de 



 

lege.  

 

(23) Consiliul de Administratie are ca atributie înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: 

sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică. 
 

8. Aprobarea datei de 23.04.2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, 
din Legea 24/2017 şi a datei de 22.04.2019, ex-data; 

9. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administraţie şi/sau a Directorului General, 
cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare şi ducerea la 
îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi îndeplinirea tuturor 
formalităţilor prevăzute de lege pentru înregistrarea menţiunilor la Registrul Comerţului, Bursa de 
Valori Bucureşti, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate. 

 

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale 

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea 
generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de 
imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in 
format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul 
adunarii generale a actionarilor. 
 
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla 
proba a identitatii  acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul 
persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice 
care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in 
prezentul convocator. 
 
In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant 
legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul Acţionarilor si actul de 
identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date 
referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat 
de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile 
inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. 
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin 
reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane. 
 



 

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale 
sau a unei  imputerniciri generale.  
Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea 
generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.  
 
Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie 
de consiliul de administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu 
prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.  
Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin 
alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau 
generala, in conditiile anterior precizate. 
Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 05.03.2019 la sediul 
societatii, si pe pagina de internet a societatii. 
 
Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, 
unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se 
depune personal sau se transmite: 

- prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii, 
astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a 
actionarilor, pana la data de 03.04.2019, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.  

- prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnatura electronica la adresele concifor_buzau@yahoo.com şi office@1electroarges.ro, cel tarziu cu 
48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 03.04.2019, ora 12.00, 
sub sanctiunea pierderii dreptului de vot. 

 
Societatea va accepta o imputernicire generala, emisă pentru o perioadă de maxim trei ani, pentru 
participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, 
unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita 
alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta 
prevederile art. 92, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o 
declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a 
primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca: 
(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, 
avocatului; 
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, 
daca este cazul. 
 
Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de 
reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, 



 

stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a 
actionarilor (03.04.2019, ora 12.00), in cazul primei utilizari. 
 
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de 
catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. 
(15) din Legea nr. 24/2017.  
Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la 
data de 03.04.2019, ora 12.00), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu 
originalul, sub semnatura reprezentantului. 
 

Votul prin corespondenta 

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin 
utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate. 
Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 
05.03.2019, la sediul societatii, sau pe site-ul societății.  
Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de 
actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate 
pana la data de 03.04.2019, ora 12.00, astfel:  
(i) prin orice forma de curierat  
- buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;  
(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura 
electronica la adresele concifor_buzau@yahoo.com şi office@1electroarges.ro. 
 
Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:  
 
(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si 
de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul 
Acţionarilor; 
(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de extras de cont eliberat de Registrul 
Acţionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente 
care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Acţionarilor, precum si copia 
actului de identitate al reprezentantului legal. 
In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta 
calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau 
copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului 
adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal. 
 



 

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin 
reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in 
considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. 
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea 
care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la 
adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a 
exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al 
acestuia este prezent la adunarea generala. 
 
 
Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri 

de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 

 

Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si si ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, 
unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al 
Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe 
ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea  urmatoarelor conditii: 
(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si 
de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul 
Acţionarilor; 
(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul 
Acţionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente 
care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Acţionarilor si copia actului de 
identitate al reprezentantului legal. 
In cazul in care registrul actionarilor  nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta 
calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau 
copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului 
adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal. 
(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare; 
(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de 
primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre 
actionari sau reprezentantii legali ai acestora.  
 
 

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi 

 
Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al 
societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul 




