
Măsuri implementate de conducerea Societății Conect Business Park SA., în contextul 

răspândirii epidemiei coronavirus.  

                       COMUNICAT  

PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII 

CONECT BUSINESS PARK SA., DIN DATA DE 22 APRILIE, RESPECTIV 23 APRILIE 

2020. 

Ca urmare a instrucțiunilor Autorității Naționale de Sănătate Publică și ale Guvernului 

României, la nivel național, referitor la măsurile de siguranță pe care trebuie să le implementeăm 
în această perioadă, pentru siguranța tuturor persoanelor care au acces în spațiile închise sau/și în 
spațiile publice deschise și a personalului angajata, în contextul Coronavirus (Covid-19). 

Având în vedere și comunicatul de Presă al Autorității de Supraveghere Financiară, din 12 martie 
2020, cu privire la evenimetele societare programate de către Societățile ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piața de capital și cu privire la evaluarea impactului 
asupra activității acestora în contextul Covid – 19. 

În acest sens, având în vedere că pentru data de 22 aprilie 2020, ora 11;00 (prima convocare), 
respectiv data de 23 aprilie 2020, ora 11;00 (a doua convocare), Administratorul Unic al 
Societății Conect Business Park SA., a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 
având ca obiect punctele/problemele înscrise pe ordinea de zi, așa cu a este publicată. 

Prin urmare, în contexctul situației actuale și pentru limitarea riscului contaminării cu acest virus, 
recomandăm acționarilor Societății, investitorilor și tuturor persoanelor care justifică interes, să 
utilizeze modalitățile de relaționare indirectă prin intermediul adresei de e-mail; 
secretariat@conectbusinesspark.ro, la numărul de telefon; 021-317.28.28, sau la nr. de fax; 021-
311.95.95, pentru soluționarea diverselor solicitări. 

Mai mult, materialele informative cu privire la ordinea de zi, pot fi consultate gratuit și pe site-ul 
societății www.conectbusinesspark.ro, la secțiunea RAPOARTE, AGA 2020.   

De asememena recomandăm acționarilor înscriși la data de referință 09.04.2020, să-și exprime 
dreptul de vot pentru această adunare, utilizând buletinele de vot prin coprespondență, evitând 
astfel, pe cât mai mult posibil, contactul direct cu alte persoane precum și deplasarea la sediul 
Societății prin mijloace de transport public și implicit expunerea la contaminare cu noul virus. 

Buletinele de vot, precum și procedura de vot prin corespondență și de comunicare a buletinelor 
de vot către Societate, pot fi consultate pe site-ul Societății; www.conectbusinesspark.ro în 
secțiunea RAPOARTE, AGA 2020. 

București; 18.03.2020. 
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