
 

 

 

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. (RO)2786649, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990, modificată şi completată, 

convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data                
de 30 mai 2016, ora 12,00, şi ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
pentru data de 30 mai 2016, ora 13,00, la sediul social al societăţii. 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR are următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea situaţiilor economico-financiare aferente anului 2015 ( Bilanţul Contabil, Contul 
de Profit şi Pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, notele explicative ), pe baza rapoartelor 
Consiliului de Administraţie şi al auditorului financiar, și, după caz, aprobarea repartizării profitului 
net al societății ori aprobarea acoperirii parțiale a pierderii contabile aflată în sold la 31.12.2015. 

2. Pronunţarea asupra gestiunii Consiliului de Administraţie, aferentă anului 2015. 

3. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016.  

4. 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 – administrator și Director General ). 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR are următoarea ordine de 
zi: 

1.  Aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii, în sensul că, în tot cuprinsul actului 
constitutiv al societăţii, în structura acţionariatului şi a capitalului social, este înlocuită denumirea 
acționarului A.A.A.S. / A.V.A.S. / A.P.A.P.S. / F.P.S. cu sintagma ” Statul Român prin Autoritatea 
pentru Administrarea Activelor Statului ”.  

2. 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 – administrator și 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 23 mai 2016, 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 23 mai 2016, 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.  

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 27 mai 2016, 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 31 mai 2016, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul social al societăţii, de la d-na. Georgeta 
FEIER, 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  
 
  ____________________ 
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