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Conținutul raportului 

Evenimente importante de raportat. 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al ELVILA S.A. înmatriculată la ORCTB sub nr. 

J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421 din data de 06.03.2020 privind Convocarea Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii pentru data de 13/14.04.2020, ora 12.00, 

Convocator atașat. 

 

La şedinţa Consiliului de Administraţie ELVILA S.A. desfăşurată în data de 06.03.2020, ora 

09.00, la sediul societăţii din Bucureşti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, au participat: dl Viorel 

Cataramă şi dna Diana Mihaela Eşanu. 

Şedinţa a fost condusă de dl Viorel Cataramă, Preşedintele Consiliului de Administraţie al 

societăţii. 

S-a constatat că au fost respectate atât condiţiile legale şi statutare privind convocarea 

Consiliului de Administraţie, cât şi cvorumul necesar validităţii deliberărilor, conform art. 141 

şi 15320 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 30 şi 

31 din Actul constitutiv al societăţii. 

Având în vedere art. 15, 16, 18 şi 19 din Actul constitutiv, raportat la art. 111 şi 117 din Legea 

nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare, ordinea de zi propusă şi aprobată în 

unanimitate de cei prezenţi, a cuprins un singur punct: 

 

I. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii pentru data de 

13.04.2020, ora 12.00, ce urmează a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa sus-

menţionată. În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale cu privire la desfăşurarea Adunării 

la data menţionată mai sus, a doua Adunare se convoacă pentru data de 14.04.2020, ora 

12.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi dată de referinţă. Vor fi 

îndreptăţiţi să participe la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, astfel 



convocate, şi să voteze în cadrul acesteia, acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor 

ELVILA S.A. la sfârşitul zilei de 31.03.2020, stabilită ca dată de referinţă. 

 

Ordinea de zi va fi următoarea: 

1. Prezentarea şi aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2019. 

2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2019. 

3. Prezentarea şi aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pentru anul 

2019, precum şi propunerea de repartizare a profitului rămas după distribuirea pe fond de 

rezervă legală, în exerciţiul financiar 2019. 

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2019. 

5. Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020. 

6. Împuternicirea dlui Viorel CATARAMĂ, Preşedintele Consiliului de Administraţie şi 

Directorul General al societăţii pentru a întocmi, semna şi efectua toate actele şi demersurile 

necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a 

Acţionarilor. 

7. Aprobarea datei de 14.05.2020 ca Dată de Înregistrare conform prevederilor art. 106 

coroborat cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acţionarilor asupra 

cărora se răsfrâng hotărârile adoptate  în prezenta Adunare Generală Ordinară a 

Acţionarilor, şi a datei de 13.05.2020 ca Ex-Date în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 

2, litera l) din Regulamentul nr. 5/2018. Întrucât hotărârile adoptate în cadrul prezentei 

Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor nu determină efectuarea vreunei plăţi către 

acţionari, aceştia nu vor decide asupra Datei Plăţii, astfel cum este definită la art. 2, alin. 

2, litera h)  din Regulamentul nr. 5/2018. 

 

Cu unanimitatea voturilor, cei prezenţi au aprobat propunerea aflată pe ordinea de zi a şedinţei. 

Vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, începând cu data de 09.03.2020, în intervalul orar 09.00 

– 15.00, în zilele lucrătoare de luni până vineri la sediul Societăţii, sau permanent pe site-ul 

oficial al acesteia www.elvila.ro, în secţiunea Informații pentru investitori, Convocatorul 

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii pentru data de 13/14.04.2020 și 

documentele aferente ordinii de zi. 

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii pentru data de 

13/14.04.2020 urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a și într-un 

ziar de largă răspândire. 

 

Membri, 

 

Viorel CATARAMĂ                                                             Diana Mihaela EŞANU 
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CONVOCARE 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 111 şi art. 117 din Legea nr. 31/1990, art. 15, 16, 18 şi 19 din 

Actul Constitutiv,  Consiliul de Administraţie al ELVILA S.A., cu sediul în Bucureşti, str. 

Siriului nr. 74-76, Sector 1, înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 

11273421 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de 

13.04.2020, ora 12.00, ce urmează a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa sus-

menţionată. 

 

În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale cu privire la desfăşurarea Adunării la data menţionată 

mai sus, a doua Adunare se convoacă pentru data de 14.04.2020, ora 12.00, în acelaşi loc, 

cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi dată de referinţă. 

 

Vor fi îndreptăţiţi să participe la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, astfel 

convocate, şi să voteze în cadrul acesteia, acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor ELVILA 

S.A. la sfârşitul zilei de 31.03.2020, stabilită ca dată de referinţă. 

 

Ordinea de zi va fi următoarea: 

 

1. Prezentarea şi aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2019. 

2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2019. 

3. Prezentarea şi aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pentru anul 

2019, precum şi propunerea de repartizare a profitului rămas după distribuirea pe fond de 

rezervă legală, în exerciţiul financiar 2019. 

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2019. 

5. Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020. 

6. Împuternicirea dlui Viorel CATARAMĂ, Preşedintele Consiliului de Administraţie şi 

Directorul General al societăţii pentru a întocmi, semna şi efectua toate actele şi demersurile 

necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a 

Acţionarilor. 

7. Aprobarea datei de 14.05.2020 ca Dată de Înregistrare conform prevederilor art. 106 

coroborat cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acţionarilor asupra 

cărora se răsfrâng hotărârile adoptate  în prezenta Adunare Generală Ordinară a 

Acţionarilor, şi a datei de 13.05.2020 ca Ex-Date în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 

2, litera l) din Regulamentul nr. 5/2018. Întrucât hotărârile adoptate în cadrul prezentei 

Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor nu determină efectuarea vreunei plăţi către 

acţionari, aceştia nu vor decide asupra Datei Plăţii, astfel cum este definită la art. 2, alin. 

2, litera h)  din Regulamentul nr. 5/2018. 

 

I. Materiale informative 

Vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, începând cu data de 09.03.2020, în intervalul orar 09.00 

– 15.00, în zilele lucrătoare de luni până vineri la sediul Societăţii, sau permanent pe site-ul 

oficial al acesteia www.elvila.ro, în secţiunea Informații pentru investitori, documentele 

aferente ordinii de zi, respectiv: Formularele procurilor generale/speciale, raportul auditorului 

pe anul 2019, raportul administratorilor pe anul 2019, situaţiile financiare anuale compuse din, 

Bilanţ ELVILA S.A. la data de 31.12.2019, Situaţia Modificărilor Capitalului Propriu pentru 

exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, Situaţia Fluxurilor de Trezorerie pentru 

exerciţiul încheiat la 31 Decembrie 2019, Note explicative 2019, Propunere de repartizare a 

profitului net aferent exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019, proiectele de hotărâre 

propuse spre aprobare şi Procedura privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale a 
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Acţionarilor ELVILA S.A. din data de 13/14 aprilie 2020 (ce include procedura de vot prin 

reprezentant cu procură generală/specială).  

Acţionarii pot obţine la cerere, şi contra cost, copii ale documentelor puse la dispoziţia acestora, 

şi enumerate mai sus. 

II. Întrebări referitoare la ordinea de zi 

Oricare dintre acţionari, indiferent de numărul de acţiuni deţinute, poate adresa în scris, întrebări 

privind subiectele de pe ordinea de zi, înaintea datei de desfăşurare a şedinţei Adunării 

Generale. 

Întrebările pot fi adresate în scris, în format fizic la sediul societăţii, personal sau prin servicii 

de curierat/poştale cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătura electronică extinsă 

încorporată conform legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail juridic@elvila.ro, astfel încât să fie 

recepţionate de societate până la data de 24.03.2020 ora 16.00. În cererea/adresa/mailul de 

solicitare, semnate şi ştampilate, după caz, de acţionari sau de împuterniciţii/reprezentanţii 

legali ai acestora, se va menţiona clar şi cu majuscule: ,,ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA 

DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 13/14.04.2020. 

Societatea va răspunde întrebărilor adresate printr-un raport curent publicat pe pagina de 

internet a Bursei de Valori Bucureşti, www.bvb.ro începând cu data de 25.03.2020 ora 18.00, 

putând formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. 

Cerinţele de identificare  menţionate mai jos, în următoarea secţiune referitoare la completarea 

ordinii de zi, sunt aplicabile şi pentru acţionarul persoană fizică şi/sau reprezentantul legal al 

acţionarului persoană juridică care adresează întrebări privind ordinea de zi a şedinţei Adunării 

Generale. 

III. Dreptul acţionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul 

acţionarilor de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 

propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale. 

Acţionarii reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al societăţii 

au dreptul de a solicita Consiliului de Administraţie, în scris, în termen de cel mult 15 

(cincisprezece) zile de la data publicării convocării iniţiale în Monitorul Oficial al României 

Partea a IV-a până la ora 16.00, (până pe 24.03.2020 ora 16.00) introducerea unor puncte noi 

pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale sau pot formula în scris propuneri de rezoluţii 

alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a şedinţei Adunării 

Generale. 

Aceste solicitări ale acţionarilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

În cazul acţionarilor persoane fizice – să fie însoţite de copiile actelor de identitate ale 

acţionarilor (actele de identitate prezentate de acţionari trebuie să permită identificarea acestora 

în Registrul acţionarilor societăţii ţinut de Depozitarul Central S.A.). 

Aceleaşi cerinţe de identificare vor fi aplicabile şi pentru acţionarii persoane fizice care 

adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale. 

În cazul acţionarilor persoane juridice – să fie însoţite de un certificat constatator în original sau 

copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerţului, sau orcice alt document, în 

original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în 

care acţionarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării 

convocării Adunării Generale, care să permită identificarea  acestora în Registrul acţionarilor 

societăţii ţinut de Depozitarul Central S.A. 

Calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acţionarilor primit de la Depozitarul 

Central S.A. Cu toate acestea, dacă acţionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. 

în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul Acţionarilor să reflecte acest 

lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menţionate mai sus trebuie să facă 

dovada reprezentantului legal al acţionarului. 
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Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât 

engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau 

engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea 

de reprezentant legal al acţionarului.   

Aceleaşi cerinţe de identificare vor fi aplicabile şi pentru acţionarii persoane fizice care 

adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale. 

Fiecare punct nou trebuie să fie însoţit de o justificare şi/sau de un proiect de hotărâre propus 

spre aprobare Adunării Generale. 

Să fie transmise şi înregistrate în scris, în format fizic la sediul societăţii, personal sau prin 

servicii de curierat/poştale cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătura electronică 

extinsă încorporată conform legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail juridic@elvila.ro, în termen 

de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicării convocării iniţiale în Monitorul Oficial 

al României Partea a IV-a până la ora 16.00. (până pe 24.03.2020 ora 16.00) 

Cererea/adresa/mailul de solicitare, precum şi documentele ataşate, semnate şi ştampilate, după 

caz, de acţionari sau de împuterniciţii/reprezentanţii legali ai acestora, vor conţine menţiunea 

clară şi cu majuscule: ,,PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/ PROPUNERI 

DE REZOLUŢII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN 

DATA DE 13/14.04.2020. 

În vederea identificării şi dovedirii calităţii de acţionar a unei persoane care face propuneri 

pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări conform art. 198 din 

Regulamentul nr. 5/2018), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din 

care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute. 

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină 

modificarea ordinii de zi a Adunării Generale comunicată deja acţionarilor, societatea va face 

disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea 

de zi anterioară, înainte de Data de referinţă şi cu respectarea termenului de 10 zile până la 

Adunarea Generală, stabilit de Legea nr. 31/1990. 

IV. Participarea şi votarea în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.  

Acţionarii înscrişi în Registrul acţionarilor la Data de Referinţă pot participa şi vota în cadrul 

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor după cum urmează: 

Personal în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor – vot direct; 

Prin reprezentant cu Procură specială/generală. 

Accesul şi votul personal al acţionarilor în sala de şedinţă la data fixată pentru desfăşurarea 

acesteia este permis astfel: 

În cazul acţionarilor persoane fizice – prin simpla probă a identităţii, care constă în prezentarea 

în original a actului de identitate (BI, CI pentru cetăţenii români, paşaport/legitimaţie de şedere, 

pentru cetăţenii străini). Actele de identitate prezentate de acţionari trebuie să permită 

identificarea acestora în Registrul acţionarilor societăţii eliberat de Depozitarul Central S.A. la 

data de referinţă. 

În cazul acţionarilor persoane juridice – prin prezentarea  certificatului constatator în original 

sau copie conformă cu originalul , eliberat de Registrul Comerţului, sau orcice alt document, în 

original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în 

care acţionarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării 

convocării Adunării Generale, care să permită identificarea  acestora în Registrul acţionarilor 

societăţii la data de referinţă, eliberat de Depozitarul Central S.A. şi a actului de identitate al 

reprezentantului legal (BI, CI pentru cetăţenii români, paşaport/legitimaţie de şedere, pentru 

cetăţenii străini). 

Calitatea de reprezentant legal va fi preluată din Registrul acţionarilor de la data de referinţă, 

primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acţionarul nu a informat la timp 

Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul 
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Acţionarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare 

menţionate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acţionarului. 

Pentru toate situaţiile de mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puţin actele 

de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine), vor fi însoţite de traducerea în 

limba română sau engleză, excepţie făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant 

legal întocmite într-o limbă străină alta decât engleză, care vor fi însoţite de o traducere, 

realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita 

legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al 

acţionarului.   

Reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală a Acţionarilor se poate face atât prin alţi 

acţionari cât şi prin alte persoane decât acţionarii în baza unei împuterniciri (Procuri) speciale 

sau generale. Pentru detalii se va consulta Procedura privind organizarea şi desfăşurarea 

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii care va fi disponibilă începând cu data de 

09.03.2020 în intervalul orar 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare de luni până vineri la sediul 

Societăţii şi pe site-ul www.elvila.ro. 

Împuternicirea (Procura) specială, poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare 

într-o singură Adunare Generală şi trebuie să conţină instrucţiuni specifice de vot din partea 

acţionarului reprezentat pentru respectiva adunare (vot pentru, vot împotrivă sau abţinere). 

Reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală se poate face prin împuternicit doar prin 

completarea şi semnarea corespunzătoare a formularelor de procură specială, astfel: o Procură 

Specială pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, care presupune vot deschis.  

Un acţionar poate desemna prin Procură Specială unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi 

care să asigure reprezentarea în Adunarea Generală în cazul în care reprezentantul desemnat în 

principal este în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul. În cazul reprezentanţilor supleanţi 

se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor îndeplini mandatul. 

Formularul Procurii Speciale: 

Va fi pus la dispoziţia acţionarilor de către societate începând cu data de 09.03.2020 la sediul 

acesteia şi pe site-ul www.elvila.ro; 

Va fi actualizat de societate dacă se vor adăuga puncte noi pe ordinea de zi; 

Va fi completat de acţionari în 3 exemplare, unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi 

unul pentru societate. 

Procurile speciale vor fi semnate şi ştampilate după caz de acţionari sau de reprezentanţii legali 

ai acestora şi transmise fie în original la sediul societăţii fie prin e-mail cu semnătura electronică 

extinsă încorporată conform legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail juridic@elvila.ro, astfel 

încât să fie recepţionate de societate până la data de 11.04.2020 ora 12.00 cu menţiunea clară, 

cu majuscule: PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 

DIN DATA DE 13/14.04.2020 – VOT DESCHIS sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului 

de vot prin mandatar special în această Adunare Generală. 

Procura Specială pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va fi depusă într-un plic având înscrisă 

menţiunea corespunzătoare referitor la votul deschis, urmând a fi introdusă într-un plic. În cazul 

depunerii  prin email, acţionarul va transmite email, menţionând corespunzător celor de mai sus 

la subiect. 

Documentele ce însoţesc obligatoriu Procura Specială, sunt următoarele: 

În cazul acţionarilor persoane fizice – copie a actului de identitate al acţionarului (BI, CI pentru 

cetăţenii români, paşaport/legitimaţie de şedere, pentru cetăţenii străini). Actele de identitate 

prezentate de acţionari trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acţionarilor 

societăţii eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referinţă. 

În cazul acţionarilor persoane juridice –certificatul constatator în original sau copie conformă 

cu originalul, eliberat de Registrul Comerţului, sau orcice alt document, în original sau copie 

conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este 
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înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării Adunării 

Generale, care să permită identificarea  acestora în Registrul acţionarilor societăţii la data de 

referinţă, eliberat de Depozitarul Central S.A. şi copia actului de identitate al reprezentantului 

legal (BI, CI pentru cetăţenii români, paşaport/legitimaţie de şedere, pentru cetăţenii străini). 

Calitatea de reprezentant legal va fi preluată din Registrul acţionarilor de la data de referinţă, 

primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acţionarul nu a informat la timp 

Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul 

Acţionarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare 

menţionate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acţionarului. 

Pentru toate situaţiile de mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puţin actele 

de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine), vor fi însoţite de traducerea în 

limba română sau engleză, excepţie făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant 

legal întocmite într-o limbă străină alta decât engleză, care vor fi însoţite de o traducere, 

realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita 

legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al 

acţionarului.   

Acţionarul poate acorda o Împuternicire (Procură) Generală valabilă pentru o perioadă de 

cel mult 3 ani de zile, permiţând reprezentantului său să participe şi să voteze cu privire la toate 

aspectele dezbătute în Adunările Generale ale Acţionarilor, inclusiv în ceea ce priveşte actele 

de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, 

unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat. 

Pentru validitatea mandatului, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum 

ar fi: 

Este acţionar majoritar al societăţii sau o altă entitate controlată de respectivul acţionar 

majoritar al ELVILA S.A.; 

Este membru al organului de administrare sau de conducere al societăţii, al organului de 

administrare sau de conducere al acţionarului majoritar al ELVILA S.A. sau al organului de 

administrare sau de conducere al unei entităţi controlată de respectivul acţionar majoritar al 

ELVILA S.A.; 

Este un angajat sau un auditor al societăţii ori al acţionarului majoritar al ELVILA S.A. sau al 

unei entităţi controlată de respectivul acţionar majoritar al ELVILA S.A.; 

Este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice 

prevăzute mai sus. 

Procura Generală creează un mandat intuitu personae. Mandatarul nu poate fi substituit de o 

altă persoană, cu excepţia mandatarului persoană juridică, care poate exercita mandatul primit 

prin intermediul oricărei persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere, 

sau dintre angajaţii acesteia. 

Împuternicirile Generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte 

de Adunarea Generală, respectiv până la data de 11.04.2020 ora 12.00 sub sancţiunea pierderii 

exerciţiului dreptului de vot prin mandatar general în această Adunare Generală, în copie, 

cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, cu menţiunea 

scrisă clar şi cu majuscule: PROCURĂ GENERALĂ PENTRU ADUNĂRILE GENERALE 

ALE ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII . Împuternicirea Generală în copie certificată cu 

originalul va fi reţinută de societate împreună cu Declaraţia pe proprie răspundere menţionată 

mai jos, în original, semnată şi după caz ştampilată, fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură 

cu forma acestora. 

Documentele ce însoţesc cumulativ Procura Generală sunt: 

Dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu art. 2, alin. 1, pct. 20 

din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar acţionarul este client al acestuia; 



În cazul acţionarilor persoane fizice – copie a actului de identitate al acţionarului (BI, CI pentru 

cetăţenii români, paşaport/legitimaţie de şedere, pentru cetăţenii străini). Actele de identitate 

prezentate de acţionari trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acţionarilor 

societăţii eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referinţă. 

În cazul acţionarilor persoane juridice –certificatul constatator în original sau copie conformă 

cu originalul, eliberat de Registrul Comerţului, sau orice alt document, în original sau copie 

conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este 

înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării Adunării 

Generale, care să permită identificarea  acestora în Registrul acţionarilor societăţii la data de 

referinţă, eliberat de Depozitarul Central S.A. şi copia actului de identitate al reprezentantului 

legal (BI, CI pentru cetăţenii români, paşaport/legitimaţie de şedere, pentru cetăţenii străini). 

Calitatea de reprezentant legal va fi preluată din Registrul acţionarilor de la data de referinţă, 

primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acţionarul nu a informat la timp 

Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul 

Acţionarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare 

menţionate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acţionarului. 

Pentru toate situaţiile de mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puţin actele 

de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine), vor fi însoţite de traducerea în 

limba română sau engleză, excepţie făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant 

legal întocmite într-o limbă străină alta decât engleză, care vor fi însoţite de o traducere, 

realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita 

legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al 

acţionarului.   

Documentele privind acţionarul, descrise mai sus, nu vor fi necesare dacă Procura Generală 

este semnată de respectivul acţionar şi mandatarul (intermediarul/avocatul), emite o declaraţie 

în condițiile art. 205 din Regulamentul nr. 5/2018 prin care confirmă că:  

Acţionarul este clientul mandatarului intermediar/avocat; 

Procura Generală este semnată de respectivul acţionar (inclusiv prin ataşare de semnătură 

electonică extinsă, dacă este cazul. 

Declaraţia descrisă mai sus trebuie depusă în original la societate, (în acelaşi timp cu formularul 

de Procură Generală şi la aceleaşi coordonate indicate în această convocare) semnată şi 

ştampilată (dacă este cazul), de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură 

cu forma acesteia). 

Formularul Procurii Generale va fi pus la dispoziţia acţionarilor de către societate începând cu 

data de 09.03.2020 la sediul acesteia şi pe site-ul www.elvila.ro. 

Procedura privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 

ELVILA S.A. din 13/14.04.2020 (ce va fi disponibilă în aceleaşi condiţii şi la aceleaşi 

coordonate ca materialele informative), detaliază procedura ce permite votul prin reprezentant 

cu Procură Generală/Specială acţionarii având obligaţia să respecte această procedură. 

Verificarea şi validarea Procurilor Generale/Speciale depuse se va face de către secretarul 

tehnic desemnat de Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii, acesta urmând a 

păstra în siguranţă înscrisurile. Împuternicirile Speciale/Generale vor fi verificate şi de către 

secretarul desemnat de Adunarea Generală din rândul acţionarilor. 

Dacă va fi cazul, formularele de Procuri Speciale actualizate, vor putea fi obţinute la cerere, de 

la sediul societăţii, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, de la ora 09.00 la ora 15.00, începând 

cu ziua lucrătoare, imediat următoare publicării ordinii de zi completate conform legii. 

În situaţia în care ordinea de zi va fi completată, iar acţionarii nu trimit Procurile Speciale 

actualizate, Procurile Speciale trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în 

considerare numai pentru punctele din aceasta care se regăsesc şi pe ordinea de zi completată. 
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La data convocării, capitalul social al societăţii este de  26.579.766 LEI, format din 26.579.766 

acţiuni, ordinare, nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 1 LEU/acţiune, fiecare 

acţiune dând dreptul la 1 vot în Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Informaţii suplimentare se găsesc pe site-ul www.elvila.ro sau la sediul societăţii în zilele 

lucrătoare, de luni până vineri, de la ora 09.00 la ora 15.00. 

 

Viorel CATARAMĂ 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 

 

 

 

S.C. ELVILA S.A. 

CIF RO 11273421 

 

 

 

 

 

 

                                                PROPUNERE 

                            de repartizare a profitului net aferent 

                  exercitiului financiar incheiat la 31 Decembrie 2019 

 

 

          

 

              Consiliul de Administratie al S.C. ELVILA  S.A. BUCURESTI, avand in vedere 

incheierea exercitiului financiar 2019 cu profit, rezultatul net va fi repartizat pe rezultatul 

reportat. 

 

 

 

 

         

                                 VIOREL CATARAMA 
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