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C O N V O C A T O RAGOA si AGEA 23tZ4ApRILrE 2019

. ^ _ ,! bazaLegii nr 31190 (rep) privind societatile comerciale , ale Statutului de organizare si functionare
al S.C. UNITRANS S.A , ale Legii 2412017, ale Regulamentului ASF nr. 512018, administratorul unic al SC
T}NITRANS SA _ ZAHARIA CRISTIAN ION ,

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordin ara a Actionarilor
care va avea loc la data de 23.04.2019 ora 10"00 la sediul societatii , pentru Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor, respectiv o. tu oil12.oo pentru Adunarea Generala Extraordin 

^ra, ^Actionarilor, 
pentru

toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A,la sfarsitul
zilei de 10-04.2019, stabilita ca data de referinta.In cazul in care la datele mentionate mai sus nu se intrunesc
conditiile de validitate/cvorumurile de prezenta , se frxeaza in temeiul art.l 18 din Legea nr.3lll990 cea de-a
doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, respective cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a
Actionarilor societatii pentru data de 24.04.2019, de la ora 10.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor, respectiv de la ora 12.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, dupa
caz, in acelasi loc si cu aceleasi ordini de zi si aceiasi Data de Referinta.

ORPTEA DE ZI 4 ADUNARII GENERALE ORDtr'{ARE A ACTIONARILOR este urmatoarea:l. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de Gestiune ut ad-inistrutorutui pe anul 2018.2' Aprobarea descdrcdrii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desl1-gurat6 in exerciliul
financiar din anul 2018;

3. Ptezentarea Raportului Auditorului financiar privind exercitiul economico-financiar pe anul 2018.4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare, a contului de profit si pierdere pe anul
201 8.

5. Dezbatetea si aprobarea privind acoperirea pierderii din anul 2018 cu profitul din anul 200g.6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli pentru anul 2019 si a
programului de activitate pe anul2019.

7. Stabilirea, si aprobarea datei de 16.05.2019 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor
asupra carora se rasfrang efectele Hotaririi AGOA si a datei de 15.05.2019 ca ex- data conform art
187 din Regulamentulnr. 5/2018;

8. Desemnarea persoanei care sa indeplineasca formalitatile pentru publicarea si inregistrarea Hotaririi
AGOA la Registrul Comertului.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Se supune spre discutare si aprobare modificarea Actului Constitutiv al societatii.
2. Se supune spre discutare si aprobare actualizarea sediului social al societatii.
3. Achizitionarea unui spatiu situat in Ploiesti, strada Paris nr.6, etaj 8, la pretul din reevaluare.
4. Stabilirea, si aprobarea datei de 16.05.2019 ca rlata de inregistrare, pentru identificarea actionarilor

asupra carora se rasfrang efectele Hotaririi AGOA a datei de 15.05.2019 ca ex- data, conform art
187 din Regulamenrul nr. 5/2018;

5' Desemnarea persoanei care sa indeplineasca formalitatile pentru publicarea si inregi strarea Hotaririi
AGEA la Registrul Comertului.

La data convoclrii capitalul social al societiJii este de
nominative, dematerializate, cu valoare nominali de 2,5 lei,
AGOA/AGEA.

_ Documentele gi informafiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum gi proiectul de
hotirire supus dezbaterii qi aprobdrii AGOA/AGEA sunt disponibile la sediul UNITRANS SA, incep6nd cu
data de 23.03.2019, precum qi pe website-ul societifii wwwunitrans-sa.ro .
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745.050,00 lei format din 298.020 actiuni
fiecare ac{iune ddnd dreptul la un vot in



Unul sau mai mulli actionari reprezentdnd, individual sau impreund, cel pu[in 5% din capitalul social au
dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi aAGOA'AGEA, iu condilia ca fiecare punct sa fie insotit de o
justificare sau de un proiect de hotdrdre propus spre adoptare de AGOA/AGEA; de a prezenta proiecte de
hotir6re pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi aAGOA/AGEA, ?; termen de
cel mult 15 zile de la data publicdrii prezentei convocari in Monitorul oficial al Romaniei partea a IV-a.
Fiecare acfionar are dreptul s[ adreseze intrebiri privind punctele de pe ordineade zi a adunirii generale, in
termen de cel mult l5 zile de la data publicdriiprezentei convociri in Monitorul Oficial al Romaniei partea a
IV-a. Societatea are obligafia de a rdspunde la intrebdrile adresate de acJionari, sub conditia respectarii art.
198 din Regulamentul ASF nr. 512018. Drepturile prevdzute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise
prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa incorporata la
cristian.duta@unitehnica.ro ).

Aclionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinti pot exercita dreptul de vot direct, prin
reprezentant sau prin corespondentl. Formularul de vot prin corespondent[ in limba romAni, se pune la
dispozilia acfionarilor la sediul societilii precum qi pe pagina de Internet a societifii www.unitrans-sa.ro,
incepdnd cu data de 23.03.2019. Formularul de vot prin corispondentl, completat de citre acfionar qi iniotit
de o copie a actului de identitate a actionarului persoand fizici, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de
ORC impreund cu copia actului care dovedeqte calitate a de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor
juridice, sunt expediate sau se depun la sediul SocietSjii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, cu

Mtiunea scrisi pe plic in clar qi cu majuscule "VoT PRIN C)RESqONDENT,{ \ENTRU AGOA/AGEA
DIN 23/24-04.2019". Buletinele de vot prin coresponden{d care nu sunt primite in forma gi in termenul
stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenla qi vot
precum gi la numlritoarea voturilor in AGOA/AGEA.

. In temeiul prevederilor legale (art.92 alin. (10) - Legea 2412017), acfionarii pot fi reprezentati de alli
aclionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnaturd privat6, pusd la
dispozilie de cdtre Consiliul de Administra{ie sau in bazauneilmputerniciri generale (procuri generalei.

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) in limba rom6ni, i" pun" ia dispozilia aclionarilor
atdt,la sediul societdtii cet gi pe pagina de Internet a societ[lii www.unitrans-sa.io gi pot fi consultate incepAnd
cu data de 23.03.2019. Imputernicirea speciali (Procura rp""iuta; r" d"pu* .au ,e poate expedia, in original,
la societate cu cel pufin 48 de ore inainte de AGOA/ACEI . In cazul in care Imputernicirea'speciali (pr|cura
speciald) se expediaz[ prin pogti trebuie facutl pe plic menfiunea scrisd in clar gi cu majuscule *pENTRU
AGoA/AGEA DIN 23/24.04.2019',In cazul in cire-Imputernicirea speciall (Procura rp..iuta; se expediazl
prin poqti electronica pe e-mail-ul cristian.duta@unitehnica.ro, se va face sub forma unui document semnat
electronic cu semnafura electronica extinsa, 

"onfo.- L"ff 45512001, mentionand la subiect *pENTRtl
AGOA/AGEA DIN 23/24.04.2019 - Formular de vot pri, 

"orurpondente". 
Procurile speciale care nu sunt

primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de cdtre Societate.
Reprezentarea acfionarilor in cadrul adun[rii generale de cdtre alte persoane dec6t acfionarii se poate

face qi inbaza unei Imputerniciri generale (Procuri ginerale) valabild pentru o perioadd care nu va depagi 3
ani, permitAnd reprezentantului desemnat sI voteze in toate aspectele aflate in dezbatereaadun[rii g"n"rui" u
acJionarilor societilii cu condilia ca imputernicirea generala ia fie acordatl de cdtre acfionar, in calitate de
client, unui Intermediar definit conform art.2 alin. (l ) pct. 20 din Legea nr.2412017 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sd con{ini informa{iile prevlzute |a art. 2A2 din
RegulamentulASF nr.512018 si se depun/expediazalasocietate cu cel putin 48 de oie inainte de adunare, in
copie, cuprinzAnd menfiunea conformit[fii cu originalul, sub semniiura reprezentantului. Copiile certificate
ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt re{inute de socieiate, facAndu-se men}iune despre
acestea in procesul verbal al adunirii generale.

Acfionarii nu pot fi reprezentali in adunarea generali a aclionarilor, pe baza unei Imputerniciri
generale (Procuri generale), de citre o persoani care se afl[ intr-o situatie de conflict de interese, in
conformitate cu dispoziliile art. 92 alin. (15) din Legea nr. z4r20l7.

Toate documentele ptezentate intr-o limba strain4 (cu exceptia actelor de identitate) vor fi insotite de
traducerea realizata, de un traducator autorizat in limba romana.

Informatii suplimentare se pot obtine de luni -vineri intre orele 09:00 - 17:00, latelefon/fax0244-
27 7 002, mobil 0721218898.

Prezenta convocare se va publica conform legii intr-un ziar local si in Monitorul Oficial partea a fV-a.


