
 

 
 

C O N V O C A R E 
 

Consiliul de Administraţie al PETRODESIGN S.A., cu sediul social în Municipiul Bucureşti, 
Sector 1, str. Căderea Bastiliei, nr. 56-58, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/4079/1992, C.U.I. 2786649, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 31/1990, modificată şi completată, 

convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data              
de 26 mai 2015, ora 12,00, şi ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
pentru data de 26 mai 2015, ora 14,00, la sediul social al societăţii. 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR are următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea situaţiilor economico-financiare aferente anului 2014 ( Bilanţul Contabil, Contul 
de Profit şi Pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, notele explicative ), pe baza rapoartelor 
Consiliului de Administraţie şi al auditorului financiar. 
2. Pronunţarea asupra gestiunii Consiliului de Administraţie, aferentă anului 2014. 
3. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015.  
4. Revocarea şi alegerea unuia sau a mai multor administratori, membrii ai Consiliului de 
Administraţie. 
5. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate 
de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite 
de Consiliul de Administraţie, a actului adiţional de modificare a actului constitutiv al societăţii şi a 
actului constitutiv al societăţii, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea 
menţionării la Oficiul Registrului Comerţului competent şi publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor 
care se vor adopta ( propunere: dl. Mihai Andrei MANEA – Director General ). 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR are următoarea ordine de 
zi: 
1. Informare cu privire la finalizarea operaţiunilor de aducere la îndeplinire a hotărârii din 
14.08.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, de retragere de la tranzacţionare a 
acţiunilor societăţii şi transformarea societăţii în societate pe acţiuni de tip închis. 
2.  Raportat la Deciziile nr. 330 / 26.02.2015. şi nr. 331 / 26.02.2015. ale Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, emise la finalizarea operaţiunilor de aducere la îndeplinire a hotărârii din 
14.08.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, de retragere de la tranzacţionare a 
acţiunilor societăţii şi transformarea societăţii în societate pe acţiuni de tip închis, aprobarea 
modificării actului constitutiv al societăţii, în sensul că, în tot cuprinsul actului constitutiv al 
societăţii, se radiază în mod corespunzător orice menţiune ori trimitere la tipul deschis al societăţii, 
la autoritatea de reglementare a pieţei de capital, la un operator al pieţei de capital, respectiv, dar 
fără a fi limitat la art. 2 pct. 2.1., art. 7 pct. 7.4., art. 10 pct. 10.2., art. 12 pct. 12.6., art. 13 pct. 
13.5., art. 23 pct. 23.1., care vor avea următorul cuprins: 
” 2.1. Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica a unei societati pe actiuni de 
tip închis. ”, 
” 7.4. Depozitarul Central S.A. sau un alt registru privat independent cu care Societatea poate 
incheia un contract in aceasta privinta, va emite – la cererea unuia sau a mai multor actionari – un 
extras de cont. In plus, Societatea poate emite, conform legii, certificate de actionar. Un astfel de 
certificat nu reprezinta titlu negociabil, orice tranzactie avand ca obiect un astfel de certificat fiind 
nula. In cazul in care certificatul este pierdut, distrus sau furat, se va emite un duplicat al             
acestuia. ”, 
” 10.2. Actiunile Societatii sunt tranzactionate cu respectarea prevederilor prezentului Statut. ”, 
” 12.6. Convocarea sedintei se va publica in Monitorul Oficial si in unul dintre ziarele de largă 
raspandire din localitatea in care se afla sediul Societatii. ”, 
” 13.5. Hotararile AGA vor fi depuse la Registrul Comertului in termen de 15 zile, in vederea 
mentionarii lor in registru si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. ”, 
” 17.7. Referitor la obligatia Societatii de a depune anumite rapoarte către terţi, Consiliul de 
Administratie va putea decide, cu votul a cel putin 75% din membrii sai, ca anumite informatii care 
trebuie sa fie prezentate conform legislatiei aplicabile sunt confidentiale. ”, 
” 23.1. Societatea va depune la Adunarea Generală a Acţionarilor, pentru informarea acţionarilor, 
un raport anual aferent exerciţiului financiar precedent în termen de cel mult 5 luni de la încheierea 
acestuia. Acest raport va  include situatia financiara a Societatii, certificate de un auditorul extern. 
Societatea se va conforma tuturor cerintelor referitoare la raportari prevazute de legislatia 
aplicabila societăţilor. ”. 
 



 

 
3.  Aprobarea completării art. 10 ( Transferul actiunilor ) şi art. 12 ( Convocarea Adunării 
Generale )  din actul constitutiv al societăţii, cu punctul 10.3. şi cu punctul 12.11., care vor avea 
următorul cuprins: 
” 10.3. Actul de cesiune al acţiunilor perfectat între cedent şi cesionar sau între mandatarii 
acestora, va fi semnat în faţa unuia dintre administratorii care se regăsesc în lista cu numele, 
prenumele şi specimenele de semnătură ale reprezentanţilor Societăţii şi sunt autorizaţi să 
semneze în numele acesteia instrucţiuni şi/sau cereri adresate Depozitarului Central S.A. 
Cesiunea poate fi perfectată numai cu persoane fizice/juridice din cadrul acţionariatului Societăţii 
existent la data transformării acesteia în societate de tip închis, respeciv, data de 02 martie 2015.”, 
“ 12.11. La Adunarea Generală a Acţionarilor pot participa şi pot vota, direct sau prin reprezentare 
în baza unei procuri speciale, toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor in ultima zi lucratoare 
anterioara datei limita de depunere a procurilor speciale. ”. 
4.  Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 822.300,00 lei ( echivalentul sumei de 
200.000,00 USD la cursu de schimb leu/USD, comunicat de B.N.R., valabil pentru data de  
31.03.2015. ), respectiv, de la 3.036.186,20 lei la 3.858.486,20 lei, prin emisiunea a 8.223.000 noi 
acţiuni nominative cu valoarea nominală de 0,10 lei/acţiune. Majorarea capitalului social se 
realizează potrivit art. 210 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin compensarea unor 
creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii, în valoare totală de 200.000,00 USD, deţinute 
de acţionarul majoritar, DEXTRON LTD Marea Britanie. Echivalentul în lei al acestor creanţe este 
stabilit la cursul de schimb leu/USD, comunicat de B.N.R., valabil pentru data de 31.03.2015., 
aferentă ultimei balanţe lunare, anterioară prezentului convocator.         
5.  Aprobarea modificării art. 6 din actul constitutiv al societăţii urmare a majorării capitalului 
social, după cum urmează: 
”  ” Art. 6 – Capitalul social. 

Valoarea totală a capitalului social constă în 3.858.486,20 lei, reprezentând 38.584.862 
acţiuni având o valoare nominală de 0,10 lei fiecare. Capitalul social a fost vărsat în 
întregime. 

6.1. Structura actionariatului. 
6.1.1. DEXTRON Ltd. Marea Britanie – detine 37.094.736. actiuni x 0,10 lei fiecare = 

3.709.473,60 lei, din care aport în natură 59.700,00 lei şi 161.390,00 USD, reprezentând 
96,1381% din capitalul social şi din cota de participare la beneficii şi pierderi; 

6.1.2. A.V.A.S. Bucureşti – deţine 736.063 actiuni x 0,10 lei  fiecare = 73.606,30 lei, aport in 
numerar, reprezentând 1,9076% din capitalul social şi din cota de participare la beneficii şi 
pierderi;  

6.1.3. Persoane Fizice – deţin 523.004 actiuni x 0,10 lei fiecare = 52.300,40 lei, aport în numerar, 
reprezentand 1,3555%din capitalul social şi din cota de participare la beneficii şi pierderi; 

6.1.4.  Alte persoane juridice – deţin 231.059 actiuni x 0,10 lei fiecare = 23.105,90 lei, aport în 
numerar, reprezentand 0,5988% din capitalul social şi din cota de participare la beneficii şi 
pierderi. ”. 

6. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate 
de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi 
întocmite de Consiliul de Administraţie, a actului adiţional de modificare a actului constitutiv al 
societăţii şi a actului constitutiv al societăţii, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare 
în vederea menţionării la Oficiul Registrului Comerţului competent şi publicării în Monitorul Oficial a 
hotărârilor care se vor adopta ( propunere: dl. Mihai Andrei MANEA – Director General ). 

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi la Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor pot participa şi pot vota, direct sau prin reprezentare în baza unei procuri speciale, toţi 
acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 18 mai 2015, stabilită ca dată de referinţă.  

Pentru participarea la adunarea generală, acţionarii persoane fizice, în cazul în care sunt 
prezenţi personal, vor prezenta actul de identitate, iar în cazul în care sunt prezenţi prin 
reprezentant, vor prezenta actul de identitate al reprezentantului şi procura specială.  

Pentru participarea la adunarea generală, acţionarii persoane juridice, în cazul în care sunt 
prezenţi prin reprezentant legal, vor prezenta actul oficial care îi atestă această calitate eliberat de 
o autoritate publică competentă, iar în cazul în care sunt prezenţi prin reprezentant, vor prezenta, 
pe lângă actul anterior arătat, şi actul de identitate al reprezentantului şi procura specială semnată 
de reprezentantul legal al acestuia. 

 
 
 
 



 

 
Documentele şi materialele informative vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a 

adunărilor generale, precum şi procurile speciale se află la sediul social al societăţii, la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultate şi completate de aceştia începând cu data de 19 mai 2015, ora 
08.30 a.m.  

La cererea acţionarilor interesaţi, documentele şi materialele informative vizând problemele 
înscrise pe ordinea de zi a adunării(lor) generale pot fi distribuite, contra cost, la sediul social al 
societăţii. 

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală, şi b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute la literele 
a) şi b) pot fi exercitate numai în scris în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării 
în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Propunerile acţionarilor şi documentele care atestă 
îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi formulate şi transmise în scris, la 
sediul societăţii sau prin serviciul de curierat.  

Lista cuprinzând informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea 
profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, 
putând fi consultată şi completată de aceştia. Propunerile privind candidaţii pentru posturile de 
administratori se pot face în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul 
Oficial al României Partea a IV-a. 

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial. 
Întrebările vor fi formulate şi transmise în scris, la sediul societăţii sau prin serviciul de curierat. 
Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi fotocopii 
certificate ale documentelor care atestă calitatea de acţionar.  

La cererea acţionarilor interesaţi, formularul de procură specială (în trei exemplare), pentru 
reprezentarea acestora în adunările generale, se poate obţine, gratuit, la sediul social al societăţii 
sau de pe website-ul societăţii ( www.petrodesign.net ). După completarea şi semnarea procurii 
speciale, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, un exemplar al procurii 
speciale se va depune la sediul social al societăţii până cel mai târziu la data de 22 mai 2015, ora 
12,00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant în cadrul adunării 
generale.  

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ţinerea adunărilor generale la prima convocare, 
cea de-a doua convocare a adunării generale este pentru data de 28 mai 2015, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul social al societăţii, de la dl. Mihai Andrei 
MANEA, desemnată persoană de contact ( telefon 021.317.30.05. ), sau de pe website-ul societăţii 
( www.petrodesign.net ). 

 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
             al PETRODESIGN S.A. 
               dl. Ioan BOTGROS  

 
  ____________________ 

 


