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DENUMIREA EMITENTULUI: S.C.FIMARO S.A.  CLUJ-NAPOCA 

SEDIUL SOCIAL: str.TUDOR VLADIMIRESCU nr. 16 

NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA ORC: J-12/58/1991 

CUI: RO 199133 

NUMARUL DE TELEFON/FAX:0264-502730, 0264-502701/0264-502731 

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 832.013,94 

PIATA REGLEMENTATA  PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORIL MOBILIARE: BVB 

- ATS 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE EMISE DE 

SOCIETATE: ACTIUNI NOMINATIVE, SIMBOL “FIMA”, VALOAREA NOMINALA 1,63 

LEI/ACTIUNE 

 

Evenimente importante de raportat: 
a.Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul 

b.Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul 

c.Procedura falimentului. Nu este cazul 
d.Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr. 297/2004. Nu este cazul 
e. Alte evenimente: Convocare AGEA şi AGOA din 27.04.2018 

 
 

În urma şedin ei Consiliului de Administra ie Fimaro, ce a avut loc la data de 23.03.2018 ora 11:30 
la sediul societ ii, s-a decis convocarea, în temeiul alin. 1-3 al art. 117 din Legea nr. 31/1990, a Adun rii 
Generale Extraordinare a Ac ionarilor pentru data de 27.04.2018 la ora 10:00, precum şi a Adun rii 
Generale Ordinare a Ac ionarilor în aceeaşi zi pentru ora 10:30, la sediul societ ții din Cluj-Napoca, str. 
Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj. Au dreptul s  participe i s  voteze personal, prin reprezentant sau 
prin corespondenț , numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfâr itul zilei de 18.04.2018, 
considerat  dat  de referinț . Ordinea de zi este urm toarea: 
  A.) Adunarea General  Extraordinar : 
 1.) aprobarea plafonului maxim de credite pentru anul 2018-2019, garantat cu bunuri imobile şi 
mobile (inclusiv elemente ale activelor circulante) din patrimoniul societ ii şi mandatarea Preşedintelui 
Consiliului de Administra ie s  negocieze, semneze şi reprezinte societatea în rela ia cu entit ile bancare; 
 2.) confirmarea firmei de audit financiar- Expertiza S.R.L., cu actualizarea datelor persoanei 
responsabile de Fimaro; 
 3.)  aprobarea raportului de evaluare a cl dirii de pe str. Franz Liszt nr. 30. 
 B.) Adunarea general  Ordinar : 

1.) aprobarea Raportului Consiliului de Administra ie şi al Directorilor pentru exerci iul financiar 
2017; 

2.)  prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2017; 
3.)  aprobarea situa iilor financiare (bilan , cont de profit şi pierderi,etc.) pe anul 2017; 
4.) aprobarea desc rc rii de gestiune a membrilor Consiliului de Administra ie şi a Directorilor 

pentru exerci iile financiare 2016 şi 2017; 
5.) aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;  
6.) aprobarea Programului de investi ii pe anul 2018; 
7.) m rirea indemniza iei pentru membrii Consiliului de Administra ie, în contextul transfer rii 

contribu iilor de la angajator la angajat; 



8.) mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea 
i publicarea hot rârilor adun rilor generale; 

9.) propune ca data de înregistrare a acționarilor asupra c rora se r sfrâng hot rârile adun rilor 
generale s  fie 18.05.2018 iar ex- date 17.05.2018. 

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea general  va avea loc în data de 

28.04.2018 în acela i loc, aceea i ora i ordine de zi. 
Unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreun  cel putin 5% din capitalul 

social au dreptul s  introduca noi puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare sau de proiectul de 
hot râre propus spre aprobare adun rii generale pân  la data de 11.04.2018.  

Începând cu data de 27.03.2018, convocatorul, formularul de procur  special , formularul de vot  
prin corespondenț , proiectele de hot râri, întreb rile adresate de ac ionari şi r spunsul la întreb rile 
adresate, documentele i materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, 
propunerile pentru candidaturi, vor fi disponibile pe website-ul www.fimaro.ro, i se pot obține  de la 
sediul societ ții. 

Accesul ac ionarilor îndrept i i s  participe, la data de referin , la adunarea general  a 
ac ionarilor este permis prin simpla prob  a identit ii acestora, f cut , în cazul ac ionarilor persoane 
fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al ac ionarilor persoane fizice 
reprezentate, cu Procura special  dat  persoanei fizice care le reprezint . 

Reprezentarea ac ionarilor în adunarea general  se poate face şi prin alte persoane decât ac ionarii, 
pe baz  de procur  special  folosit  în adunarea general  pentru care este emis , con inând instruc iuni 
specifice de vot din partea ac ionarului emitent, precum şi în baza unei procuri generale cu o valabilitate 
de maxim 3 ani, permi ând reprezentantului s u s  voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adun rilor 
generale ale ac ionarilor inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispozi ie, cu condi ia ca împuternicirea s  fie 
acordat  de c tre ac ionar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat. 

Acționarii, persoane fizice i juridice, sunt invitați s  depun /expedieze la sediul societ ții astfel 
încât s  poat  fi înregistrate pân  la data de 25.04.2018, ora 10:00, un exemplar din mandatul persoanelor 
care le vor reprezenta sau formularul de vot prin corespondenț , anexând totodat  în copie, actele de 
identitate pentru persoanele fizice şi copie a Certificatului constatator emis de ORC sau o alt  dovada 
emisa de o autoritate competent  privind identitatea reprezentantului legal al ac ionarului persoan  
juridic , în plic închis cu men iunea “Pentru Adunarea General  Extraordinar /Ordinar  din 27.04.2018”. 

Informații suplimentare: la sediul societ ții sau telef. 0264-502710, între orele 9-12. 
 
    PRE EDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRA IE 
                        Ing. L ZANU GEORGE CRISTIAN    
 
 
 

CONVOCATOR 

 
  Consiliul de Administra ie al S.C. FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor 
Vladimirescu nr. 16, nr.ORC J-12/58/1991, CUI RO199133, prin Preşedintele Consiliului de 
Administra ie, ing. L ZANU GEORGE CRISTIAN, în temeiul alin. 1-3 al art. 117 din Legea nr. 
31/1990, convoac  Adunarea General  Extraordinar  a Ac ionarilor pentru data de 27.04.2018 la ora 
10:00, precum şi Adunarea General  Ordinar  a Ac ionarilor în aceeaşi zi pentru ora 10:30, la sediul 
societ ții din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj. Au dreptul s  participe i s  voteze 
personal, prin reprezentant sau prin corespondenț , numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor 
la sfâr itul zilei de 18.04.2018, considerat  dat  de referinț . Ordinea de zi este urm toarea: 
 A.) Adunarea General  Extraordinar : 

http://www.fimaro.ro/


 1.) aprobarea plafonului maxim de credite pentru anul 2018-2019, garantat cu bunuri imobile şi 
mobile (inclusiv elemente ale activelor circulante) din patrimoniul societ ii şi mandatarea Preşedintelui 
Consiliului de Administra ie s  negocieze, semneze şi reprezinte societatea în rela ia cu entit ile bancare; 
 2.) confirmarea firmei de audit financiar- Expertiza S.R.L., cu actualizarea datelor persoanei 
responsabile de Fimaro; 
 3.)  aprobarea raportului de evaluare a cl dirii de pe str. Franz Liszt nr. 30. 
 B.) Adunarea general  Ordinar : 

1.) aprobarea Raportului Consiliului de Administra ie şi al Directorilor pentru exerci iul financiar 
2017; 

2.)  prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2017; 
3.)  aprobarea situa iilor financiare (bilan , cont de profit şi pierderi,etc.) pe anul 2017; 
4.) aprobarea desc rc rii de gestiune a membrilor Consiliului de Administra ie şi a Directorilor 

pentru exerci iile financiare 2016 şi 2017; 
5.) aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;  
6.) aprobarea Programului de investi ii pe anul 2018; 
7.) m rirea indemniza iei pentru membrii Consiliului de Administra ie, în contextul transfer rii 

contribu iilor de la angajator la angajat; 
8.) mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea 

i publicarea hot rârilor adun rilor generale; 
9.) propune ca data de înregistrare a acționarilor asupra c rora se r sfrâng hot rârile adun rilor 

generale s  fie 18.05.2018 iar ex- date 17.05.2018. 
În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea general  va avea loc în data de 

28.04.2018 în acela i loc, aceea i ora i ordine de zi. 
Unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreun  cel putin 5% din capitalul 

social au dreptul s  introduca noi puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare sau de proiectul de 
hot râre propus spre aprobare adun rii generale pân  la data de 11.04.2018.  

Începând cu data de 27.03.2018, convocatorul, formularul de procur  special , formularul de vot  
prin corespondenț , proiectele de hot râri, întreb rile adresate de ac ionari şi r spunsul la întreb rile 
adresate, documentele i materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, 
propunerile pentru candidaturi, vor fi disponibile pe website-ul www.fimaro.ro, i se pot obține  de la 
sediul societ ții. 

Accesul ac ionarilor îndrept i i s  participe, la data de referin , la adunarea general  a 
ac ionarilor este permis prin simpla prob  a identit ii acestora, f cut , în cazul ac ionarilor persoane 
fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al ac ionarilor persoane fizice 
reprezentate, cu Procura special  dat  persoanei fizice care le reprezint . 

Reprezentarea ac ionarilor în adunarea general  se poate face şi prin alte persoane decât ac ionarii, 
pe baz  de procur  special  folosit  în adunarea general  pentru care este emis , con inând instruc iuni 
specifice de vot din partea ac ionarului emitent, precum şi în baza unei procuri generale cu o valabilitate 
de maxim 3 ani, permi ând reprezentantului s u s  voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adun rilor 
generale ale ac ionarilor inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispozi ie, cu condi ia ca împuternicirea s  fie 
acordat  de c tre ac ionar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat. 

Acționarii, persoane fizice i juridice, sunt invitați s  depun /expedieze la sediul societ ții astfel 
încât s  poat  fi înregistrate pân  la data de 25.04.2018, ora 10:00, un exemplar din mandatul persoanelor 
care le vor reprezenta sau formularul de vot prin corespondenț , anexând totodat  în copie, actele de 
identitate pentru persoanele fizice şi copie a Certificatului constatator emis de ORC sau o alt  dovada 
emisa de o autoritate competent  privind identitatea reprezentantului legal al ac ionarului persoan  
juridic , în plic închis cu men iunea “Pentru Adunarea General  Extraordinar /Ordinar  din 27.04.2018”. 

Informații suplimentare: la sediul societ ții sau telef. 0264-502710, între orele 9-12. 
 

http://www.fimaro.ro/


    PRE EDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRA IE 
                        Ing. L ZANU GEORGE CRISTIAN    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


