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DREpTURt LE St OBLTGATilLE ACTTQNARILOR

Referitor la AGOA din 15/i.7.05.2019

Doar actionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de 0g.05 .201.9,

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 termen de 15 zile de la data

publicarii prezentului convocator

Actionarii au dreptul s5 adreseze ?ntrebiri privind punctele de pe ordinea de zi a adunirii
generale, in termen de cel mult L5 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul

Oficial al Romaniei. Dreptul de a pune intrebdri gi obligalia de a rispunde pot fi condilionate

de_misurile pe care societatea comerciala le poate lua pentru a asigura identificarea

ac[ionarilor, buna desfdgurare gi pregdtire a adundrilor generale, precum gi protejarea

confidentialitS{ii 5i aintereselor comerciale ale societdtii. Societatea poate formula un

rispuns general pentruintrebdrile cu acelagi conlinut. Se consideri ci un rdspuns este dat

daci informatia pertinentieste disponibili pe pagina de internet a societdlii, in format

intrebare-rdspu ns.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din

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 j.5

zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul oficial al Romaniei

Accesul aclionarilor indreptSliti sJ participe, la data de referin!5, la adunarea generald a

actionarilor 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 in cazul entitS!ilor legale si al ac!ionarilor persoane fizice

reprezentate, cu imputernicirea dati persoanei care le reprezintS, cu respectarea

prevederilor legale aplicabile in materie.

singurd adunare generalS gi con!ine instruc!iuni specifice de vot din partea ac[ionarului, cu

precizarea clarS a opliunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adundrii

generale. in aceastS situafie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 3L/1990 nu sunt

aplicabile. tn situafia discutirii in cadrul adunirii generale a aclionarilor, in conformitate cu

prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicatS, imputernicitul poate

vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

permi!5nd reprezentantului siu a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adundrilor

generale ale aclionarilor a unuia sau mai multor emitenli identificaliin imputernicire, in mod

individual sau printr-o formulare genericl referitoare la o anumit5 categorie de emitenfi,

inclusiv ?n ceea ce privegte acte de dispozilie, cu condilia ca imputernicirea si fie acordati de

citre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin.

(1) pct. 20 sau unui avocat.

adunarea general5 sau ?n termenul previzut de actul constitutiv al emitentului, in copie,

cuprinzSnd menliunea conformitSlii cu originalul sub semnitura reprezentantului. Copii ale

imf,uternicirilor sunt relinute de societate, fic6ndu-se menliune despre aceasta in procesul-

verbal al adundrii generale.

?mputerniciri indicate la alin. (13)de cdtre o persoanS care se aflS intr-o situa!ie de conflict

de interese ce poate apirea in specialin unul dintre urmitoarele cazuri:

a) este un acfionar majoritar al emitentului sau o altd persoanS, controlati de respectivul

ac!ionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al

emitentului, al unui aclionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor

lit. a);



c) este un angajat sau un auditor al societSlii ori al unui ac!ionar majoritar sau al unei entititi
controlate, conform prevederilor lit. a);

d) este solul, ruda sau afinul p6n5 la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele

fizice previzute la lit. a) -c).

sau prin reprezentant la adunarea generald, votul prin coresponden!5 exprimat pentru acea

adunare generald este anulat. in acest caz este luat in considerare doar votul exprimat

personal sau prin reprezentant.

este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondentS, atunci pentru valabilitatea

votului siu aceasta prezint5 la adunare o revocare scrisi a votului prin corespondentl,

semnati de acfionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenl5 Acest

lucru nu este necesar daci aclionarul 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 generald.

perioadei dintre data de referin!5, ("doto colendoristicd expres specificatd, respectiv zz/l/on,

stabilitd de consiliul de administrolie, respectiv de directoratul societdfii, care serve$te la

iderltificareo aclionarilor care au dreptul sd porticipe la AGA pi sd voteze in codrul acesteio.

Dato de referinld trebuie so fie ulterioard pubticdrii convocotorului si onterioord AGA,,), qi

respectiva adunare general5 nu sunt supuse niciunei restrictii la care nu sunt supuse in alte

perioade.

personalitate juridicS, calitatea de reprezentant legal se constatd in baza listei aclionarilor de

la data de referin!5/de inregistrare, primitS de emitent de la depozitarul central, sau, dupd

caz, pentru date diferite de data de referin!5/de inregistrare, pe baza urm}toarelor

documente prezentate emitentului de cdtre actionar, emise de depozitarul central sau de

participan!ii definili la art. 168 alin. (1) lit. b)din Legea nr.297/2004, care furnizeazd servicii

de custodie:



a)extrasul de cont din care rezultd calitatea de aclionarpi numdrulde acliunidefinute;

b) documente care atestS inscrierea informafiei privind reprezentantul legal la depozitarul

central/respectivii participan[i.

(2) Documentele care atesti calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limbd strdinS,

alta dec6t limba englezS, vor fi ?nsofite de o traducere realizatS de un traducdtor autorizat in

limba romdnd sau in limba englezS. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea

documentelor care atestS calitatea de reprezentant legal al aclionarului. Emitentul poate

accepta dovada calitelii de reprezentant legal ;i in baza documentelor considerate relevante

de citre emitent, prezentate de ac!ionarul persoanS juridicS, eliberate de registrul

comer!ului sau de o alti autoritate similari din statul in care ac[ionarul este inmatriculat,

aflate in termenul de valabilitate, ?n cazul in care aclionarul nu a furnizat depozitarului

central/participantului informa!ii corespunzdtoare privind reprezentantul s5u legal.

in vederea facilitirii identificdrii, in cadrul AGA, a aclionarilor, precum gi, in cazul aclionarilor

persoane juridice, a reprezentanlilor lor legali, aclionarii inregistreazS, respectiv actualizeazi

in sistemul depozitarului central, prin depunerea unei cereri adresate depozitarului central,

in cazul in care definerile lor sunt inregistrate in conturi individuale administrate de

depozitarul central, respectiv a unei cereri adresate intermediarului, in cazul in care

definerile lor sunt inregistrate in conturi administrate de respectivul intermediar, datele lor

de identificare gi, in cazul aclionarilor persoane juridice ;i ale reprezentantului legal, cu

respectarea art. 196, a Regulamentului CNVM nr. 1,312005 gi a Regulamentului A.S.F. nr.

LA/2017.

FieEare actionarinregistrat la data de referin!5 are dreptul de a desemna orice alti persoani

fizicS sau;uriOlc; in calitate de reprezentant pentru a participa gi a vota in numele siu in

cadrul adunSrii generale. Reprezentantul se bucurd de aceleagi drepturi de a lua cuvintul pi

de a pune intrebdri in adunarea generali de care s-ar bucura aclionarul pe care il reprezintS.

Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoani trebuie sd aibd capacitate

de exercitiu.

Cu excep!ia condiliei ca reprezentantul sd aibl capacitate de exerci[iu gi a exceptiei

previzute la alinitul urmator, societS,tile nu pot limita eligibilitatea persoanelor desemnate

ca reprezentanfi.



Aclionarii inregistrali la data de referin[5 pot participa;i vota la adunirile generale direct

sau pot fi reprezentati si prin alte persoane dec6t ac[ionarii, in conformitate cu art. 92 alin.

(10) - (13) din Legea nr.24/2017.

Un aclionar poate desemna o singurd persoani sd il reprezinte la o anumiti adunare

generalS. Cu toate acestea, dacS un acfionar detine acfiuni ale unei societSli in mai multe

conturi de valori mobiliare, aceastS restricfie nu il va impiedica si desemneze un

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

o anumiti adunare generalS.

Un aclionar poate desemna prin ?mputernicire unul sau mai mulli imputerniciti supleanti

care sd ii asigure reprezentarea in adunarea generald in cazul in care persoana imputernicitd

este in imposibilitatea de a-gi indeplini mandatul. in cazul in care prin imputernicire sunt

desemnali mai mulli imputernicifi supleanti, se va stabili gi ordinea in care ace;tia igi vor

exercita mandatul.

Unui ac!ionar i se interzice si exprime voturi diferite in baza ac[iunilor de!inute de acesta la

aceeagi societate.

Cu exceplia limitSrilor admise expres la art.200 alin. (1)-(6) din Regulamentul ASF 5/201g,

societStile nu pot limita exercitarea drepturilor aclionarilor prin intermediul reprezentanlilor

in alte scopuri dec6t acela de a solufiona potenlialele conflicte de interese dintre

reprezentant gi aclionarul in al cSrui interes trebuie s5 aclioneze cel dint6i, inclusiv prin

respectarea prevederilor alin. (8) gi a prevederilor Legii nr.24/zor7.

Un-acfionar d5 in cadrul formularului de imputernicire specialS instructiuni specifice de vot
persoanei care il reprezintS, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGA.


