CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL SOCIETATIT COMERCIALE ,,VRANCART" S.A. ADJUD
cu sediul in municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, judelul Vrancea, inregistratdla
Oficiul Registrului Comerlului Vrancea sub numdrul J3912391199I, avdnd codul unic
de inregistrare 1454846, cod de inregistrare fiscale RO A56846, convoacS pentru data

de 29 aprilie 2Ol5 Adunarea Generali Ordinari a Ac{ionarilor
Adunarea Generali Extraordinarl a Acfionarilor la ora l2oo.

la

ora 1100

qi

Dacd nu sunt indeplinite condiliile de cvorum la prima convocare, se convoacd
pentru a doua oard adundrile generale ale aclionarilor cu aceeagi ordine de zi, in data de

30 aprilie 2015 ora

1100

Adunarea Generall Ordinari gi ora

1200 Adunarea

Generall ExtraordinarS.
Adundrile Generale igi vor desfrgura lucririle la sediul firmei din municipiul
Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, judelul Vrancea. La aceste Adundri Generale ale
Aclionarilor sunt indreptdlili sd participe gi sE voteze toli aclionarii inregistrali in
registrul aclionarilor la sf6rgitul zilei de 16 aprilie 2015.
Adunarea Generall Ordinari a Ac{ionarilor ya aveaurmitoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situaliilor financiare ale exerciliului financiar 2014, pe baza rapoartelor
prezentate de consiliul de administralie gi de auditorul financiar.
2. Raportul Pregedintelui consiliului de administralie privind coordonarea activitSlii
consiliului de administrafie in anul 2014.
3. Aprobarea descdrcdrii de gestiune a consiliului de administralie pentru exercitiul
financiar 2014.
4. Aprobarea repartiz1rrii din profitului brut aferent exercifiul financiar incheiat la 3l
decembrie 2014 a unei sume de 2.591.154 lei, ca si dividende (respectiv un dividend
brut de 0,003 1ei/actiune).
5. Aprobarea suportarii cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele
financiare ale societdlii VRANCART.
6. Aprobarea Bugetului de venituri gi cheltuieli pentru exercijiul financiar 2015.
7. Selectarea qi numirea auditorului financiar qi fixarea duratei minime a contractului cu
auditorul financiar, ca urrnare a expirbrii contractului de audit.
8. Aprobarea remunerafiei cuvenite membrilor Consiliului de Administralie pentru
exercijiul financiar ce se va incheia la data de 31 .12.2015, in sumd de 2.500 lei net/luna.
9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunera{iilor suplimentare ale membrilor
Consiliului de Administralie.
10. Aprobarea limitei generale a remuneraliei lunare prevdzute in contractul de mandat
a directorului general.
I l.Aprobarea datei de 25 mai 2015 ca ex-date a$a cum este definitd de prevederile
Regulamentului CNVM nr.612009.
l2.Aprobarea datei de 26 mai 2015 ca datd de inregistrare, datS care defineqte actionarii
asupra cdrora se risfrAng hotirArile luate in cadrul Adundrii Generale Ordinare a
Acjionarilor din data de 29130 aprilie 2015.

13. Aprobarea datei de 29 mai 2015 ca data
Regulamentului CNVM nr.612009.

pldlii

aga cum este

definiti de prevederile

Adunarea Generali Extraordinari a Acfionarilor va avea urmdtoarea ordine
de zi:

1. Aprobarea majordrii plafonului de credite in sold de la 23.000.000 Euro la
30.000.000 Euro.
2. Aprobarea datei de 26 mai 2015 ca datd de inregistrare, datd, care definegte
acjionarii asupra cdrora se risfr6ng hotdrdrile luate in cadrul Adundrii Generale
Extraordinare a Aclionarilor din data de 29130 aprilie 2015,
Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenli.
Fiecare acliune dejinutd dd dreptul la un vot in Adunarea GeneralS a Acfionarilor.
IJnul sau mai mulli aclionari reprezent6nd individual sau impreund cel pulin 5oA
din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. gi
A.G.E.A. cu conditia ca fiecare punct sd fie insolit de o justificare sau de un proiect de
hotdrAre propus spre adoptare.
Propunerile privind completarea ordinei de zi cu noi puncte pot fi depuse in plic
inchis la sediul societatii din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 1 7 , jud. Vrancea, cod postal
625100, p6nd la data de 07 aprilie 2015, ora 16:00, ora de inchidere a programului
societSlii sau transmise prin e-mail cu semnaturd electronicd extinsd incorporatd
conform Legii nr.45512001 privind semnatura electronicd, pdnd la data de 07 aprilie
2015, ora 16:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancaft.ro mentionAnd la subiect ,,Pentru
AGOA/AGEA din 29/30 aprilie20l5- propuneri completare ordine de zi". Aceste
propuneri trebuie sd fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor
care solicit6 introducerea de noi puncte pe ordine a de zi, respectiv, buletin/car1e de
identitate qi extrasul de cont emis de Depozitarul central in cazul aclionarilor persoane
ftzice qi certificat constatator eliberat de registrul comertului (in original sau copie
conformi cu originalul) cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului sau
orice alt document emis de autoritatea competenti din statul din care aclionarul este
inmatriculat legal, in cazul persoanelor juridice.
Unul sau mai multi aclionari reprezentdnd individual sau impreund cel putin 5o/o
din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotdrdre pentru punctele incluse
sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind aceste proiecte de hotdrAri
pot fi depuse in plic inchis la sediul societSfii din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud.
Vrancea, cod postal 625100, pAnS la data de 07 aprilie 2015, ora 16:00, sau transmise
prin e-mail cu semnaturi electronicd extinsS incorporatd conform Legii nr.45512001
privind semnatura electronicd., pdndla data de 07 aprilie 2015, ora 16:00, la adresa
laurentiu. dobre@vrancart.ro mention6nd la subiect ,,pentru AGOA/AGEA din 29130
aprilie 2015- propuneri completare ordine de zi". Aceste propuneri trebuie si fie
insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale aclionarilor care solicitd
introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate gi
extrasul de cont emis de Depozitarul central in cazul aclionarilor persoane fizice gi
certificat constatator eliberat de registrul comerlului (in original sau copie conformd cu
originalul) cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului sau orice alt
document emis de autoritatea competentd din statul din care aclionarul este inmatriculat
legal, in cazul persoanelor juridice.

Fiecare aclionar are dreptul sd adres eze intrebdri privind punctele de pe ordinea
de zi a AGOA/AGEA pAnd in data de 15 aprilie 2015, ora 16:00. intrebdrile se pot
depune in scris, la sediul societSlii sau prin e-mail cu semnaturd electronicd extinsd
incorporatd conform Legii nr.45512007 privind semnatura electronicS, la adresa
laurentiu.dobre@vrancart.ro menlion6nd la subiect ,,pentru AGOA/AGEA din 29130
aprilie 2015". Aceste intrebiri trebuie si fie insotite de copii ale actelor de identitate
valabile ale acfionarilor, respectiv, buletirVcarte de identitate qi extrasul de cont emis de
Depozitarul central in cazul aclionarilor persoane fizice gi certificat constatator eliberat
de registrul comertului (in original sau copie conformS cu originalul) cu cel mult 3 luni
inainte de data publicarii convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea
competentS din statul din care aclionarul este inmatriculat legal, in cazul persoanelor
juridice.
Societatea va formula un rdspuns general pentru intrebdrile cu acelaqi conlinut qi
va fi disponibil pe pagina de intemet a societSlii, in format intrebare-r[spuns, rubrica
"Intrebdri frecvente".
Aciionarii pot participa personal sau pot fr reprezenta{i in cadrul AGOA/AGEA
de cdtre reprezentanlii lor legali sau de cdffe alte persoane carora li s-a acordat procuri
speciali pe baza formularului de procurd specialS pus la dispozilie de societate, in
condiliile legii.
Aclionarii pot fr reprezentali in cadrul AGOA/AGEA prin alte persoane, inbaza
unei procuri speciale sau a unei procuri generale, intocmitd in conformitate cu
prevederile O.U.G. nr.9012014 pentru modificarea si completatea Legii nr.297l2OO4
privind pia[a de capital.
Aclionarii inregistrali in registrul aclionarilor societdlii la sfrrqitul zilei datei de
referinld igi pot exercita drepturile in cadrul AGOA/AGEA gi prin procuri generale.
Astfel, un actionar poate participa la AGOA/AGEA prin reprezentant cu procurd
generald, dacd procura este acordat6 de cdtre aclionar, in calitate de client, doar unui
intermediar definit conform Art.2 alin.1, pct.14 din Legea nr. 29712004 sau unui avocat.
Procura generald in original, va trebui si parvindla societate in aceleagi condilii
qi in aceleaqi termene aplicabile procurilor speciale aga cum sunt precizate in prezentul
convocator.
Actionarii nu pot fi reprezenta{i in cadrul AGOA/AGEA pe bazd de procurd
generalS de citre o persoand. care se afld intr-o situalie de conflict de interese, conform
Art.243 alin.6^4 din Legea nr.29712004.
Formularele de procurd special5 (in limba rom6n[ qi/sau limba englezd) se pot
obline de la sediul societSlii sau se pot descbrca de pe website-ul societdtii, incepAndcu
data de 27 martie 2015. Un exemplar, in original, al procurii speciale, completat qi
semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de
identitate in cazul actionarilor persoane frzice si certificat de inregistrare in cazul
persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul societatii pana Ia data de 27 aprilie
2015, ora 11:00, un altul urmAnd sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca
acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Procurile insotite de
actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura
electronica extinsa incorporata conform Legii nr.45512001 privind semnatura

electronica, pana

Ia data de 27 aprilie 201s, ora 1 1:00, la

adresa

laurentiu.dobre@vrancart.ro mentionand la subiect ,,pentru AGOA/AGEA din 29/30
aprilie 2015". La data desfdgurdrii AGOA/AGEA reprezentantul desemnat va preda
a

J

originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu
semnatura electronicd extins[ incorporatd qi o copie a actului de identitate valabil a
reprezentantului

de

semnat.

Aclionarii VRANCART S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenli,
inainte de AGOA gi AGEA utilizdnd formularul de vot prin corespondenli. Formularele
de vot prin corespondenld (in limba rom6na gi/sau limba englezd) pot fi oblinute de la
sediul societSlii - Birou Juridic sau se pot descarca de pe website-ul societelii, incepand
cu data de 27 martie 2015. Formularele de vot prin corespondenta completate gi
semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de
identitate in cazul actionarilor persoane frzice, respectiv certificat de inregistrare si
copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor
expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca
fiind primit p6na cel tarziu in data de 27 aprilie 2015, ora 11:00. Sub sanctiunea
pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei si orei de mai sus nu
vor fi luate in calcul nici pentru determinarea cvorumului in cadrul AGOA/AGEA.
Formularele de procuri speciald gi formularele de vot pentru sedinlele
AGOA/AGEA vor fi actualizate p6ni pe data de 15 aprilie 2015, in cazul in care unul
sau mai multi aclionari ce indeplinesc condiliile legale vor solicita introducerea de noi
puncte pe ordinea de zi, in conformitate cu prevederile Legii nr.3lll990 republicatd gi
Art.7 qi 13 din din Regulamentul CNVM nr.612009.
Proiectele de hotdrAri gi materialele supuse dezbaterilor AGOA gi AGEA pot fi
consultate la sediul societdlii, in fiecare zi lucrdtoare sau pe website-ul societdlii
(www.vrancart.ro - Secliunea Pentru Aclionari /A.G.A.), incep6nd cu data de 27 martie
20t5.
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