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Raport curent  
conform Legii nr.24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente 
financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2020 pentru adoptarea unor măsuri 
referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării 
de urgență generate de COVID-19 
 
 
 
Data raportului: 16.04.2020 
Denumirea entităţii emitente: ALTUR SA 
Sediul social: Slatina, str. Piteşti, nr. 114, jud.Olt 
Cod unic de înregistrare: RO 1520249 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J28/131/1991 Identificator Unic la 
Nivel European (EUID):ROONRC J28/131/1991 COD LEI: 
259400IHBSVL9OOVM346. 

Capital subscris şi vărsat: 82.438.833,8 lei 
Nr. actiuni/val nominala : 824.388.338 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei     Piaţa de 
tranzacţionare: Bursa de Valori – Bucureşti, Categoria Standard, simbol ALT 

Tel/Fax: 0249/43.68.34; 0249/43.60.37 
 

 
Eveniment important de raportat: Recomandări privind participarea acționarilor la 

AGOA  convocată pentru data de 28/29 aprilie 2020 în contextul generat de pandemia COVID-19 
 

 
 Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României, Decretul Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea 
stării de urgență pe teritoriul României, Ordonanțele Militare privind măsurile de prevenire a 
răspândirii COVID-19, precum și urmare a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 
5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților 
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pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19, ALTUR S.A. recomandă în mod 
expres acționarilor săi să utilizeze mijloacele electronice  cu privire la Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor convocată pentru 28/29 aprilie 2020, după cum urmează:  

 a) să acceseze materialele aferente AGOA, în format electronic, disponibile pe website-ul 
societății  www.altursa.ro,  cu evitarea, în măsura în care este posibil, a ridicării în mod personal, de 
la registratura Societății;  

 b) să voteze prin corespondență, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondență puse la 
dispoziție pe website-ul societății www.altursa.ro - secțiunea Comunicate, ca metodă alternativă a 
participării directe sau prin reprezentant; 

 c) să transmită prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, întrebările scrise cu 
privire la AGOA, formularele de vot pentru votul prin corespondență sau procurile pentru 
reprezentarea în AGO cu evitarea, în măsura în care este posibil, transmiterii în format fizic prin 
poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura Societății.  

 

Instrucțiunile referitoare la participarea la ședințele Adunării Generale a Acționarilor, procuri 
speciale, formulare de vot prin corespondență, modalitatea de transmitere a procurilor speciale și 
formularelor de vot prin corespondență, precum și alte elemente conexe sunt prezentate în 
convocatorul publicat de societate. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în 
data de 28/29 aprilie  2020, aceste informații sunt disponible pe site-ul Societății la adresa 
www.altursa.ro, secțiunea Comunicate. 

 

De asemenea, în temeiul prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2020, Societatea aduce la 
cunoștință acționarilor, următoarele: 

 ALTUR SA va avea posibilitatea să aplice restricțiile în vigoare la data desfășurării 
AGOA cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise sau 
la interzicerea în mod explicit a desfășurării AGOA cu prezență fizică, după caz, în funcție de deciziile 
exprese adoptate de autorități până la data AGOA.  

 Avertizarea explicită potrivit căreia participarea la evenimente/întruniri publice 
desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la 
o posibilă contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea și/sau conducerea acesteia nu 
pot fi ținute răspunzatoare pentru un astfel de risc. 
 

 
 

 
 

Preşedinte al 
Consiliului de Administratie, 

Ing. Niţu Rizea Gheorghe 
 
 
 


