
    BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A. 

CONVOCARE  

 

 

Consiliul de Administraţie al Băncii Comerciale CARPATICA S.A., în conformitate cu prevederile art.117 din 

Legea 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 29 din Actul Constitutiv al Băncii, 

convoacă  
 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ  

 

în data de 31.05.2008, ora 10:00, respectiv 11:00 la sediul băncii situat în Sibiu, str. Autogării, nr. 1, jud. 

Sibiu, pentru toţi acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central la sfârşitul zilei de 15.05.2008, stabilită ca dată 

de referinţă  pentru ţinerea acestor adunări.  

 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR  va avea următoarea ordine de zi: 

 

1. Revocarea Dlui. Vinella Luciano din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie. 

2. Alegere membru al Consiliului de Administraţie. 

� Candidaturile pot fi depuse până la data limită de 15.05.2008. Lista cuprinzând informaţii cu privire la 

numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de 

administrator se află la dispoziţia acţionarilor pe website-ul Băncii şi la sediul social, putând fi 

consultată şi completată de aceştia. 

3. Aprobarea datei de 20.06.2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se 

răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 

 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRORDINARĂ A ACŢIONARILOR  va avea următoarea ordine de zi: 

 

1. Majorarea capitalului social cu suma de 10.000.000 lei prin aport în numerar din partea acţionarilor 

înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare. Se vor emite 

un număr de 100.000.000 acţiuni la un preţ de emisiune de 0,12 lei/acţiune, format din valoarea 

nominală a unei acţiuni de 0,1 lei/acţiuni şi o primă de emisiune de 0,02 lei/acţiune. Acţiunile 

nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferinţă al acţionarilor se vor anula. Astfel, la 100 de 

acţiuni deţinute se vor aloca spre subscriere un număr de 5,59232 acţiuni noi. De asemenea, se 

propune perioada de exercitare a dreptului de preferinţă de la data de 25.06.2008 până la data de 

25.08.2008, inclusiv. 

2. Aprobarea datei de 20.06.2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se 

răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 

 

Începând cu data de 15.05.2008, materialele şi documentele informative referitoare la punctele de pe 

ordinea de zi se pot consulta şi procura de la sediul central al băncii (Sibiu, Str. Autogării, nr. 1, tel. 

0269/233985), iar în rezumat, pe pagina de web a băncii (www.carpatica.ro). 

 

Acţionarii persoane fizice pot participa la şedinţă în nume propriu sau prin reprezentare, cu împuternicire 

dată unui alt acţionar pe bază de procură specială, sau unei alte persoane decât acţionar pe bază de 

procură specială autentificată. 



 

Acţionarii persoane juridice pot participa la şedinţă prin persoana căreia i s-a delegat competenţa de 

reprezentare, sau printr-o persoană desemnată de aceasta în condiţiile documentului lor de constituire. 

 

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea acţionarilor care doresc 

să mandateze o altă persoana pentru a-i reprezenta, de la sediul central al băncii, începând cu data de 

15.05.2008. După completarea şi semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la 

sediul central al băncii până la data de 29.05.2008 (data poştei de expediere), cel de-al doilea urmând a fi 

înmânat/expediat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunare. 

 

Candidaţii la funcţiile de administrator trebuie să întrunească condiţiile impuse de reglementările BNR. 

Candidaţii vor transmite prin fax la numărul 0269-233371, prin poştă la sediul central al băncii – Sibiu, Str. 

Autogării, nr. 1, sau prin e-mail la resurseumane@carpatica.ro, până la data de 15.05.2008, următoarele 

documente: 

- Curriculum vitae; 

- Declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre 

situaţiile prevăzute la art. 110 din OUG 99/2006 sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de 

legislaţia în vigoare ori că înţelege să renunţe la orice situaţie de incompatibilitate, în termen de o lună 

de la data comunicării aprobării sale de către Banca Naţională a României. 

 

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutar-legale de cvorum în data de 31.05.2008, următoarea Adunare 

Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 01.06.2008, cu menţinerea 

ordinii de zi, a orei şi locului de desfăşurare 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

Nicolaie Hoanţă 

 


