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Eveniment important de raportat: Comunicat cu privire la desfãṣurarea AGOA în contextul 
epidemiei COVID - 19 

 
Având în vedere situaṭia epidemiologicã determinatã de rãspândirea virusului COVID – 19 pe 

teritoriul României, a mãsurilor luate de cãtre autoritãṭi prin decretul de declarare a stãrii de urgenṭã 
din 16.03.2020, precum ṣi recomandãrile Autoritãṭii de Supraveghere Financiarã, Consiliul de 
Administraṭie ALTUR SA recomandã tuturor acṭionarilor urmãtoarele mãsuri preventive de protecṭie: 

– sã acceseze materialele aferente ordinii de zi pentru ṣedinṭa AGOA din data de 
28/29.04.2020 în format electronic, disponibile pe pagina de internet a societãṭii www.altursa.ro, 
secṭiunea Comunicate; 

– sã voteze  prin corespondenṭã, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenṭã  
pus la dispoziṭie de Societate, atât în limba românã, cât ṣi în limba englezã, pe pagina de internet 
www.altursa.ro, secṭiunea Comunicate, ca metodã alternativã participãrii directe sau prin 
reprezentant; 

– sã utilizeze ca mijloc de comunicare cu Societatea, cu prioritate, canalele de comunicare  
electronice specificate în Convocator, utilizând  e–mailul cu semnãturã electronicã extinsã 
încorporatã pentru o serie de documente trimise cãtre Societate, cum ar fi: propuneri pentru postul 

http://www.altursa.ro/
http://www.altursa.ro/
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de administrator, propuneri pentru auditor financiar, întrebãri cu privire la punctele înscrise pe 
ordinea de zi a AGOA, proiecte de hotãrâri precum ṣi alte documente trimise cãtre societate în 
legãturã cu AGOA ; 
 Formularele de vot prin corespondenṭã trebuie completate ṣi semnate de cãtre acṭionari 
persoane fizice ṣi însoṭite de copia actului de identitate al acṭionarului, semnat conform cu originalul 
de cãtre titularul actului de identitate/ completate ṣi semnate de cãtre reprezentantul legal al 
acṭionarului persoanã juridicã, însoṭite de documentul oficial care îi atestã calitatea de reprezentant 
legal. 
 Formularele de vot prin corespondenṭã însoṭite de documentele legale vor fi transmise pânã la 
data de 24.04.2020, ora1200, astfel: 

– la registratura societãṭii, prin orice formã de curierat, în plic închis, cu menṭiunea „ Pentru  
Adunarea Generalã Ordinarã a Acṭionarilor din data de 28/29.04.2020 – vot prin corespondenã” 

– transmise prin e – mail, cu semnãtura electronicã extinsã încorporatã la adresa:  
administrativ@altursa.ro, menṭionând la subiect  „ Pentru Adunarea Generalã Ordinarã a Acṭionarilor 
din data de 28/29.04.2020” 
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