
 

 

 
CONVOCATOR COMPLETAT 

AL 
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 

TMK – ARTROM SA 
 
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii TMK - ARTROM SA, societate cu sediul social in Str. Draganesti nr. 30, 
Slatina, judetul Olt, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/9/1991, CUI 1510210 („Societatea” 
sau „TMK-Artrom”), conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile 
ulterioare („Legea Societatilor”), prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piata („Legea Pietei de Capital”), prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă („Regulamentul ASF 5/2018) si prevederilor Articolului 9 din Actul 
Constitutiv al Societatii, intrunit in data de 21 martie 2019, 
 
AVAND IN VEDERE CA: 
 
a. prin convocatorul publicat in Partea a IV-a a Monitorului Oficial al Romaniei nr. 989 din 5 martie 2019, 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii este convocata la data de 5 aprilie 2019, ora 11:00, 
la sediul Societatii, situat in Str. Draganesti 30, Slatina, judetul Olt, Romania (sau la data de 8 aprilie 2019 
in acelasi loc, la ora 11:00 si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile cvorumului 
prevazute de lege si de Actul Constitutiv la prima adunare); 
 

b. la data de 20 martie 2019, in conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea Societatilor, dispozitiile art. 
92 alin. (3) din Legea Pietei de Capital si dispozitiile art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind 
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, TMK Europe GmbH, o societate infiintata in 
conformitate cu legislatia Republicii Federale Germania, inregistrata sub nr. HRB 66767, cu sediul in 
Germania, Düsseldorf, Immermannstrasse 65 d, 40210, ("TMK Europe"), detinand 107.722.706 actiuni 
reprezentand 92,7282% din capitalul social al Societatii, a solicitat suplimentarea ordinii de zi a Adunarii 
Generala Ordinare a Actionarilor cu urmatoarele puncte: 

 
(i) Aprobarea distribuirii ca dividende, din profitul net al Societatii aferent anului 2018, a sumei de 

14.280.000 RON; si 
 

(ii) Cu privire la decizia de aprobare a distribuirii de dividende, stabilirea datei de inregistrare, a ex 
date si a datei platii dividendelor in conformitate cu prevederile Legii Pietei de Capital si 
Regulamentului ASF 5/2018 dupa cum urmeaza: 

 

 13 septembrie 2019 va fi data inregistrarii, data stabilita in conformitate cu articolul 86 
alin. (1) din Legea Pietei de Capital („Data de Inregistrare”) si 
 

 12 septembrie 2019 va fi ex-date, data stabilita in conformitate cu Regulamentul ASF 
5/2018 („Ex-date”); si 
 

 4 octombrie 2019 va fi data platii dividendelor, data stabilita in conformitate cu articolul 
178 alin. (2) din Regulamentul ASF 5/2018 („Data Platii”). 

 
Avand in vedere cele de mai sus cat si prevederile Actului Constitutiv al Societatii si prevederile legale in vigoare, 
Consiliul de Administratie completeaza ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor astfel: 
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1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru anul 2018 si a situatiilor financiare 
consolidate retratate pentru anul 2016 si 2017, intocmite conform IFRS, pe baza raportului individual si 
consolidat al Consiliului de Administratie pentru exercitiile financiare ale anilor 2016, 2017 si 2018, 
incluzand Raportul de sustenabilitate- raportarea nonfinanciara consolidate, si a raportului auditorului 
financiar independent pe anul 2018 și a raportului auditorului financiar independent, reintocmit pentru 
anii 2016 și 2017; 
 

2. Aprobarea repartizarii profitului Societatii pe anul 2018; 
 
21. Aprobarea distribuirii ca dividende, din profitul net al Societatii aferent anului 2018, a sumei de 14.280.000 

RON; 
 
22. Cu privire la decizia de aprobare a distribuirii de dividende, stabilirea datei de inregistrare, a ex date si a 

datei platii dividendelor in conformitate cu prevederile Legii Pietei de Capital si ale Regulamentului ASF 
5/2018 dupa cum urmeaza: 

 

 13 septembrie 2019 va fi data inregistrarii, data stabilita in conformitate cu articolul 86 alin. (1) 
din Legea Pietei de Capital („Data de Inregistrare”) si 

 

 12 septembrie 2019 va fi ex-date, data stabilita in conformitate cu Regulamentul ASF 5/2018 („Ex-
date”); si 

 
 4 octombrie 2019 va fi data platii dividendelor, data stabilita in conformitate cu articolul 178 alin. 

(2) din Regulamentul ASF 5/2018 („Data Platii”); 
 
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate (inclusiv a programului de 

investitii) pentru anul 2019; 
 

4. Descarcarea membrilor Consiliului de Administratie de gestiune pentru activitatea acestora in cursul 
anului financiar 2018; 
 

5. Numirea auditorului financiar, inclusiv aprobarea valorii serviciilor de audit financiar statutar, pentru auditarea 
situatiilor financiare aferente anului 2019; 
 

6. Aprobarea remuneratiei anuale totale a administratorilor independenti ai Societatii pentru anul 2019 la nivelul 
brut (incluzand taxele) maxim de 37.754 EUR pentru fiecare administrator, platibila in lei la cursul valutar 
lei/euro al BCR valabil in prima zi a fiecarei luni de plata a sumei cuvenite lunar. 
 

7. Stabilirea limitei totale maxime a remuneratiei in suma bruta (remuneratii fixe lunare si bonusuri anuale de 
performanta) pentru anul 2019 in care trebuie sa se incadreze remuneratiile fixe lunare si bonusurile anuale 
de performanta cumulate ale tuturor administratorilor independenti si directorilor in sensul Legii 31/1990 ai 
Societatii si ale tuturor directorilor din filialele Societatii la suma de 6,3 milioane EURO. 
 

8. Imputernicirea Dlui Adrian Popescu, ca membru al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, 
sa indeplineasca toate formalitatile necesare in legatura cu publicarea si inregistrarea hotararii, avand dreptul 
de a-si delega aceste puteri unei alte persoane la discretia sa. 

 
In conformitate cu prevederile articolului 92, alineatul 8 din Legea Pietei de Capital, Consiliul de Administratie 
stabileste ca data de referinta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor data de 28 martie 2019 (“Data 
de Referinta”).  Actionarii care, la sfarsitul zilei stabilite ca Data de Referinta, apar inregistrati la Depozitarul Central 
SA ca actionari ai Societatii vor fi, conform legii, singurii actionari cu drept de a participa si a vota in cadrul Adunarii 
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Ordinare a Actionarilor indiferent daca adunarea respectiva este tinuta pe data de 5 aprilie 2019, ora 11:00, asa 
cum s-a convenit initial, sau pe data de 8 aprilie 2019, ora 11:00, in cazul in care este necesara o a doua adunare. 
 
Orice actionari care, individual sau impreuna, detin cel putin 5% din drepturile de vot in cadrul Societatii, au 
dreptul: 
 

i. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie 
insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; 
si  
 

ii. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunarii generale.  

 
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 
convocatorului, respectiv pana pe data de 21 martie 2019.  Propunerile respective vor fi depuse in scris la sediul 
Societatii, in conformitate cu prevederile Articolului 1171 din Legea societatilor si cu Articolul 189 din Regulamentul 
ASF 5/2018. 
 
Conform prevederilor Articolului 198 din Regulamentul 5/2018, fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari 
referitoare la ordinea de zi a adunarii, cel tarziu pana la data de 21 martie 2019.  Societatea poate raspunde la 
intrebarile respective fie prin postarea raspunsurilor relevante pe site-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu, intr-un 
format intrebare-raspuns, fie in timpul Adunarii Generale a Actionarilor, intelegandu-se ca pentru intrebarile cu 
acelasi continut, Societatea va oferi un singur raspuns general.  
 
Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, 
pe baza de procura speciala sau generala, conform articolului 92 din Legea Pietei de Capital.  Procurile speciale in 
limba romana sau in limba engleza vor fi trimise la adresa de email office.slatina@tmk-artrom.eu (cu semnatura 
electronica extinsa) sau depuse la sediul Societatii cel mai tarziu la data de 3 aprilie 2019, ora 11:00 pentru 
Adunarea Generala Ordinara.  De asemenea, actionarii au dreptul de a vota prin corespondenta, sens in care vor 
transmite votul asupra punctelor de pe ordinea de zi prin scrisoare cu confirmare de primire la sediul Societatii, 
scrisorile trebuind sa ajunga pana la data mentionata anterior. 
 
Formularele de procura speciala in limba romana si in limba engleza se pot ridica de la sediul Societatii sau descarca 
de pe site-ul Societatii, incepand cu data de 5 martie 2019. 

 
Accesul actionarilor/reprezentantilor acestora la Adunarea Generala Ordinara va fi permis dupa cum urmeaza:  
 

i. pentru actionarii persoane fizice, prin prezentarea unui document de identitate; 
 

ii. pentru actionarii persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat 
constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, 
sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate 
competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de 
reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului 
persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii 
generale a actionarilor.  
 
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat 
limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana 
sau in limba engleza. Nu se solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea 
de reprezentant legal al actionarului.  
 

http://www.tmk-artrom.eu/
mailto:office.slatina@tmk-artrom.eu
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Procedura de mai sus se aplica corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al 
actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a 
actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii 
generale a acţionarilor.  
 

iii. pentru actionarii persoane juridice si pentru actionarii persoane fizice care sunt reprezentati prin 
procura, prin prezentarea procurii relevante. 

 
Materialele supuse dezbaterilor Adunarii Generale Ordinare pot fi obtinute si/sau consultate la sediul Societatii 
sau pe website-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu incepand cu data de 1 martie 2019.   
 
Formularele de vot prin corespondenta (in limba romana si in limba engleza) si proiectele de hotarari pot fi 
obtinute si/sau consultate la sediul Societatii sau pe website-ul Societatii, www.tmk-artrom.eu incepand cu data 
de 5 martie 2019.   
 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la telefon +40729884537 – Dna Andreea Vaduva. 
 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
 

________________________ 
 

ZIMIN ANDREY 
 

http://www.tmk-artrom.eu/
http://www.tmk-artrom.eu/

