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Eveniment rapoftat: Convocator al ADUNAzuI GENERALE ORDINARE A ACTIONAzuLOR
CONEX PRAHOVA SA din 27-28 aprilie 2017

Consiliul de administratie a decis in sedinta din 2l .03.2017 continutul convocatorului pentru
ADUIrIAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONAzuLOR CONEX PRAHOVA SA conform
prevederilor statutare si prevederilor art. 111 al. 1) al Legii 3Il1990 si altorprevederi aplicabile ale
legislatiei pietei de capital. Acest raport a fost publicat si in ziarul Romania Libera din23.03.2017 si
in Monitorul Oficial al Romaniei partea aIY-a din24.03.2017.

Continutul convocatoului constituie Anexa 1 la acest raport current.

Anexa 2 contine varianta in engleza a raportului curent.

Consiliul de administratie
Conex Prahova SA
Presedinte Cons. Adrn. - Dir. Gen.
MihaiJulietta

kr.+r-"*9



CONVOCATOR 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Conex Prahova S.A, Şos. Giurgiului 45, cam. 21, s.4, 

Bucureşti, J40/6210/2009, CUI RO1343686, convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a 

Acţionarilor pentru data de 27.04.2017, ora 10:30, prima convocare, şi in data de de 

28.04.2017, ora 10:30, a doua convocare,  în cazul neîntrunirii cvorumului la prima 

convocare, la locul de desfãşurare din str. Victor Manu nr. 22, ap. 1, s. 2, Bucureşti, 

pentru toţi actionarii înregistraţi la data de referinţă 08.04.2017 în Registrul 

Acţionarilor, ţinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti, cu următoarea ordine de 

zi: 

1. Prezentarea şi aprobarea Situaţiilor financiare ale anului 2016, pe baza Raportului 

Consiliului de Administraţie şi raportului financiar 

2. Aprobarea datei de inregistrare propuse 15.05.2017  

3. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017  

4. Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte societatea pentru 

inregistrãrile şi actualizarile la ORC, BVB si ASF  

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele ordinii de zi 

a Adunării, până la data de 18.04.2017 inclusiv. 

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi, inscrisi in registrul actionarilor la data de referinţa 

08.04.2017, la locul în care se va desfãşura Adunarea Generalã Extraordinarã a 

Acţionarilor va fi permis în baza unui act de identitate valid în cazul acţionarilor 

persoane fizice prezente sau, în cazul acţionarilor persoane juridice sau fizice 

reprezentate, în baza unei procuri speciale dată persoanei fizice care îi reprezintă sau cu 

alte acte in formă autentificata, din care sa rezulte cã sunt reprezentanţii legali ai 

acestora. 

Procurile speciale vor fi depuse/transmise într-un singur exemplar original la sediul 

societãţii sau la sediul secundar din Ploieşti, str. Stefan cel Mare, nr. 12, pânã cel târziu 

la data de 18.04.2017. Procurile care nu conţin cel puţin informaţiile cuprinse în 

formularul de procurã specialã emis de SC CONEX PRAHOVA SA sau care nu sunt 

transmise în termenul prevãzut mai sus nu sunt opozabile Societãţii. 

Formularele de procurã specialã se pot descãrca de pe site-ul Societãţii sau se pot 

procura direct de la Societate. 

Dupã convocare, alte informaţii şi materiale supuse dezbaterii sunt la dispoziţia 

acţionarilor pe website-ul societatii: http:sites.google.com/site/conexprahovasa sau pot 

fi procurate contra cost de cãtre acţionari de la sediile Societãţii din Bucureşti sau 

Ploieşti, Str. Stefan cel Mare 12, de luni pânã vineri, între orele 13-15, începand cu data 

de 14.04.2017. 

Relaţii suplimentare: la tel./fax 0244594951. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie - Director General 

Mihai Julietta 
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