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Capital social subscris şi vărsat: 8.580.114 lei 
Sistemul multilateral de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de 
NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. este sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de BVB. 
  
Eveniment important de raportat: 
 
Informatii referitoare la modul de desfasurare a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a 
Actionarilor din data de 29/30.04.2020 
  
NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. informeaza actionarii asupra faptului ca, in contextul Starii de urgenta 
decretata pe teritoriul Romaniei pentru prevenirea/limitarea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 in 
randul populatiei, cu luarea in considerare a dispozitiilor prevazute in Decretul 195/2010 si a Ordonantelor 
Militare din 2020 ce impun restrictii privind deplasarea persoanelor şi, având în vedere că participarea la 
evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități, ar expune 
participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar subscrisa și/sau conducerea 
subscrisei nu ar putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc, 
cu privire la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 
29/30.04.2020, in ajutorul actionarilor care doresc sa participe la sedinta AGOA si AGEA, emitem 
urmatoarele recomandari exprese, menite a limita numarul de persoane participante fizic la AGOA si 
AGEA, in conformitate cu prevederilor legale existente: 
  
1) recomandam participarea la AGOA si AGEA si exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe 

ordinea de zi AGOA si AGEA prin utilizarea votului prin corespondenta, conform instructiunilor din 
convocator, respectiv:  

- prin e_mail, folosind semnatura electronica, la adresa: office@napochim-imobiliare.ro; 
- prin poştă, recomandat cu confirmare de primire, cu expediere la sediul societatii, pentru situatiile in care 
actionarii nu detin o semnatura electronica.  
 
2) recomandam accesarea si transmiterea documentelor aferente AGOA si AGEA prin mijloace de 

comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică 
prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului, astfel: 

- accesarea materialelor aferente AGOA si AGEA in format electronic, de pe website-ul societatii: 
www.napochim-imobiliare.ro - Secţiunea Companie/Adunări Generale;  
- transmiterea documentelor (intrebari/propuneri/proiecte hotarari/procuri) prin e_mail, la adresa: 
office@napochim-imobiliare.ro. 
 
Societatea va asigura prin angajatii proprii desfasurarea sedintei AGOA, in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare. 
 

Preşedinte Consiliul de Administraţie, 
dl. PITIC MIHAI DAN 


