DREpTU RtLE St OBLTGATilLE ACTTONARILOR

conform dispozitiilor Lesii nr. 2412017 si a ResulamentuluiASF nr. 5/201g

Doar actionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de j.1.03 .2OIg,

au dreptul de a participa, de a avea acces la informatii suficiente despre problemele

supuse

dezbaterii si dreptul de a vota in cadrul adunarilor generale cu respectarea urmatoarelor drepturi

si

obligatii:

capitalul social aref au dreptul de completa ordinea de zi in terinen.de j.5 zile de la data
pu

blicarii prezentului convocato r

generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul

oficial al Romaniei. Dreptul de a pune intrebiri 9i obligafia de a rdspunde pot fi condilionate

de mdsurile pe care societatea comerciala le poate lua pentru a asigura identificarea
acfionarilor, buna desfSgurare gi pregdtire a adunirilor generale, precum gi protejarea
confidentialit;tii $i aintereselor comerciale ale societS!ii. Societatea poate formula

un

rSspuns general pentruintrebdrile cu acelagi conlinut. Se consideri c5 un rdspuns este dat

dacd informa[ia pertinentSeste disponibilS pe pagina de internet a societilii,

in format

intreba re-rispu ns.

capitalul social aref au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse
sau propuse spre a

fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, in termen de cel mult

L5

zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei

aclionarilor este permis prin simpla probd a identitSlii acestora, ficutS, in cazul aclionarilor
persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice,
al

reprezentantului legal, iar

reprezentate,

in

cazul entitS!ilor legale pi

al aclionarilor

cu imputernicirea datS persoanei care le

prevederilor legale aplicabile in materie.

reprezintS,

persoane fizice

cu

respectarea

imputernicirea speciald poate

fi acordati oricirei

persoane pentru reprezentare intr-o

singuri adunare generali gi conline instrucliuni specifice de vot din partea aclionarului,

cu

precizarea clar6 a opliunii de vot pentru fiecare punct ?nscris pe ordinea de zi a adunirii
generale.
aplicabile.

in aceasti situafie, prevederile art.

125

alin.

{S}

din legea nr. 31/1990 nu sunt

in situafia discutirii in cadrut adunirii generate a acfionarilor, in conformitate

cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de

ri

publicat5, imputernicitul

poate vota pe marginea acestora conform interesului aclionarului reprezentat.
Acfionarul poate acorda o imputernicire valabilS pentru o perioadS care nu va depdpi 3 ani,

permit6nd reprezentantului s5u a vota in toate aspectele aflate ?n dezbaterea adunirilor
generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenli identificaJiin imputernicire, in mod

individual sau printr-o formulare genericd referitoare la o anumitS categorie de emitenli,
inclusiv tn ceea ce privegte acte de dispozifie, cu condilia ca imputernicirea sd fie acordati de

c6tre aclionar, in calitate de c!ient, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin.
(1-)

pct. ?* sau unui avocat.

inrputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore ?nainte de
adunarea generalS sau in termenul prev5zut de actul constitutiv al emitentului, in copie,
cuprinzSnd menliunea conformit5lii cu originalul sub semnitura reprezentantului. Copii ale

?mputernicirilor sunt relinute de societate, flc6ndu-se menfiune despre aceasta in procesulvenbal al

adunlrii generale.

Acfionarii nu pot

fi

reprezentali

in

adunarea generalS

a

acfionarilor

pe

baza unei

imputerniciri indicate la *{in. {13} de cStre o persoanS care se aflS intr-o situa!ie de conflict
de interese ce poate aplrea in specialin unul dintre urmdtoarele cazuri:
a) este un actionar majoritar al emitentului sau

o altS persoanS, controlatS de respectivul

actionar;
b) este rnembru

al unui organ de adrninistrare, de conducere sau de supraveghere

al

emitentului, al unui aclionar majoritarsau al unei persoane controtate, conform prevederilor
lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al societ5tii ori al unui actionar majoritar sau al unei

entititi

controlate, conform prevederilor lit. a];
d) este solul, ruda sau afinul
fizice prevSzute ta lit. a) -c].

pini

la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele

sau prirl reprezentant la adunarea generalt, votul prin coresponden!f, exprimat pentru
acea adunare generalfi este anulat.

in

acest caz este luat

in

considerare doar votul

exprirnat personal sau prin reprezentant.

este alta dec6t cea care a exprimat votul prin coresponden!fr, atunci pentru valabilitatea

votului siu aceasta prezinti la adunare o revocare scrisi a votului prin corespondent},
semnati de aclionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondentS. Acest
lucru nu este necesar daci ac]ionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent

la

adunarea generalS.

oricare dintre acliunile sale

nu sunt condilionate de

depozitarea, transferul

sau

inregistrarea acestora pe numele vreunei persoane fizice sau juridice inainte de adunarea
generalS.

perioadei dintre data de referin|5, ("dato calendaristicd expres specificatd, respectiv n/tt/an,
stobilitd de consiliul de administrafie, respectiv de directorotul societdtii, core serve1te lo identificorea
oclionorilar core ou dreptul sd participe la AGA gi sd voteze ln cadrul acesteia. Dota de referinld

trebuie sd

fie ulterioard publicdrii convocatorului gi onteriaard

AGA"1,

;i

respectiva adunare

generali nu sunt supuse niciunei restriclii la care nu sunt supuse in alte perioade.

personalitate juridic}, calitatea de reprezentant [egal se constatS in baza listei ac!ionarilor de

la data de referin!5/de inregistrare, primitd de emitent de la depozitarul central, sau, dupi

caz, pentru date diferite de data de referinfi/de ?nregistrare, pe baza urmStoarelor
documente prezentate ernitentului de citre acfionar, ernise de depozitarul central sau de

participan!ii definifi la art. 168 alin. (1) ltt. bldin Legea nr.297/2004, care furnizeazE servicii
de custodie:

a)extrasulde cont din care rezultd calitatea de aclionargi numSrul de acliuni delinute;
b) documente care atestd inscrierea
centra l/respectivii

pa

rticipanf i.

informaliei privind reprezentantul legal la depozitarul

r

(2) Documentele care atestS calitatea de reprezentant legal ?ntocmite intr-o limbd

striinl,

alta decdt limba eng[e26, vor fi insolite de o traducere realizatd de un traducitor autorizat in

llnrba rom6ni sau ?n limba englezS. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea
docurnentelor care atestd calitatea de reprezentant legal al aclionarului. Emitentul poate
accepta dovada calit;Iii de reprezentant legal ;i in baza documentelor considerate relevante

de cltre ernitent, prezentate de ac!ionarul persoani juridici, eliberate de

registrul

comer!ului sau de o alt5 autoritate similarE din statul in care acfionarui este inmatriculat,
aflate in termenul de valabilitate, in cazul tn care aclionarul nu a fLlrnizat depozitarului
central/participantului informalii corespunzdtoare privind reprezentantul sIu legal.
tn vedenea faciiitSrii identific5rii, in cadrul AGA, a ac{ionarilor, precum gi, in cazul actionarilor
persoane juridice, a reprezentanlilor lor legali, aclionariiinregistreazS, respectiv actualizeazd

in sistemul depozitarului central, prin depunerea unei cereri adresate depozitarului central,
?n cazul

in

care de!inerile lor sunt inregistrate

depozitarul central, respectiv
definerile lor sunt inregistrate

in conturi individuale

a unei cereri adresate

?n

administrate de

intermediarului, ?n cazul

in

care

conturi administrate de respectivul intermediar, datele lor

de identificare gi, ?n cazul acfionarilor persoane juridice si ale reprezentantului legal,
respectarea 8I-!,-..1$S,

a Regulamentului

CNVM

nUl3l?{}*S;i a

t iJi/ltJ:t

/.

O*.r*

,.rionar inregistrat la data de referin[5 are dreptul de

cu

Regulamentului A.S.F. nr.

a desemna orice

alti

persoand

fizic5 sau juridici in calitate de reprezentant pentru a participa gi a vota in numele siu in
cadrul adunirii generale. Reprezentantul se bucurl de aceleagi drepturi de a lua cuv6ntul

9i

dda pune lntrebSri in adunarea generalS de care s-ar bucura aclionarul pe care il reprezintS.
Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoani trebuie sI aibi capacitate
de exercitiu

prevSzute la alinitul urmator, societHlile nu pot limita eligibilitatea persoanelor desemnate
ca reprezentan!i.

Acfionarii inregistrali la data de referin!5 pot participa gi vota la adundrile generale direct
sau pot

fi reprezenta!i

gi prin alte persoane dec6t ac!ionarii,

{1*} - {t3i din Legea nr. Z4/2O17.

in conformitate cu art. 92 nlin.

tJn acfionar poate desemna

o singuri

persoanS

si ii

reprezinte la

o anumiti adunare

generaiS. Cu toate acestea, dacl un aclionar deline acliuni ale unei societSli

conturi de valori mobiliare, aceastS restricfie nu

il va impiedica si

in mai multe

desemneze un

reprezentant separat pentru acliunile definute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire

la

o anurnitd adunare generalS.
)*

Un aclionar poate desemna prin ?mputernicire unul sau mai mul{i imputerniciti supleanti
care sI

?i

asigure reprezentarea in adunarea generalS in cazulin care persoana inrputernicit6

este ?n imposibilitatea de a-si indeplini mandatul.

in

cazul

desemnafi mai mulli ?mpr..iternicili supleanti, se va stabili

in care prin imputernicire sunt

;i

ordinea in care acestia isi vor

exercita rnandatul.
Unui acfionar ise interzice

si exprime voturi diferite in baza acfiunilor delinute de acesta la

aceeagi societate.

Cu exceplia limitirilor admise expres la art.200 alin. (1)-(6) din Regulamentul ASF 5/201g,
societdXile nu pot limita exercitarea drepturilor aclionarilor prin intermediul reprezentantilor

in alte scopuri dec6t acela de a

solu!iona potenlialele conflicte de interese dintre

reprezentant gi aclionarul ?n al clrui interes trebuie s5 acfioneze cel dint6i, inclusiv prin
r"espectarea prevederilor alin. {8) 9i a prevederilor Legii nr.

}sl?s}"}.

Un ac!ionar d5 in cadrurl formularuNui de imputernicire speciald instrucliuni specifice de vot
persoanei care il reprezintf;, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de z j a AGA.

