
 

 

 
 

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 06 august 2018, ora 14,00 şi ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
pentru data de 06 august 2018, ora 15,00, la sediul social al societăţii. 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR are următoarea ordine de zi: 

1. Realegerea și/sau alegerea unuia sau a mai multor administratori, membrii ai Consiliului de 
Administraţie. 

2. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea tuturor acţionarilor, înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor societăţii, asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor ( propunere: data de 23 august 2018 ). 

3. 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. Ioan BOTGROS – Preşedinte al Consiliului de Administraţie ). 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR are următoarea ordine 
de zi: 

1.  Aprobarea majorării de capital social al PETRODESIGN S.A. prin aport în numerar, cu 
suma de 1.000.000,00 lei, aport în numerar destinat asigurării capitalului circulant suplimentar 
necesar în vederea modernizării procesului de producţie, creşterii competitivităţii societăţii și 
realizării de investiții materiale, respectiv de la suma actuala de 3.858.486,20 lei la suma de 
4.858.486,20 lei, prin emisiunea unui număr de 10.000.000 acţiuni nominative noi, cu o valoare 
nominală de 0,10 lei fiecare acţiune, la preţul de emisiune de 0,10 lei / acţiune, prin acordarea 
dreptului de subscriere la majorare acţionarilor existenţi ai societăţii, la data de înregistrare 
stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ( punctul 5 de pe ordinea de zi ), 
proporţional cu cota de participare deţinută. 

Majorarea capitalului social prin aporturi în numerar se realizează cu respectarea 
următoarelor criterii şi etape, precum şi a regulamentului anexat, propus spre aprobare Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor: 
a)  - emiterea unui număr de 10.000.000 acţiuni nominative noi, cu o valoare nominală             
de 0,10 lei fiecare, 
b)   - cele 10.000.000 acţiuni noi, cu valoare nominală de 0,10 lei fiecare şi cu valoare de 
cumpărare de 0,10 lei / acţiune, sunt oferite spre subscriere tuturor acţionarilor existenţi ai 
societăţii prin exercitarea dreptului de preferinţă, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le 
deţin, potrivit art. 216 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată şi modificată. 

2.  Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise şi vărsate în contul 
societăţii, acţiunile noi emise şi nesubscrise fiind anulate. 

3. Aprobarea termenului de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor privind majorarea de capital, în Monitorul Oficial al României Partea a 
IV-a, pentru exercitarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi ai societăţii de a subscrie 
acţiuni şi a Regulamentului de Subscriere, anexat prezentului convocator. Societatea va publica şi 
un comunicat de presă pentru informarea acţionarilor privind termenul de exercitare a dreptului de 
preferinţă. 

4.  Delegarea către Consiliul de Administraţie a operaţiunii privind finalizarea majorării 
capitalului social aşa cum a fost aprobată de către Adunarea Generală a Acţionarilor, după 
expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinţă a tuturor acţionarilor existenţi ai 
societăţii, la nivelul sumei subscrise şi vărsate de către aceştia, anularea acţiunilor noi emise şi 
nesubscrise precum şi modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societăţii. 

 

 



 

 

 

5. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea tuturor acţionarilor, înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor societăţii, asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor de majorare a capitalului social ( propunere: data de 23 august               
2018 ). 

6. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze hotărârile adoptate de 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite 
de Consiliul de Administraţie privind operaţiunea de finalizare a majorării capitalului social, actul 
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 hotărîrilor care se vor adopta ( propunere: 
dl. Ioan BOTGROS – Preşedinte al Consiliului de Administraţie ). 

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor și 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 30 iulie 2018, 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 06 iulie 2018,                 
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 03 august 2018, 
ora 14,00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant în cadrul adunării 
generale.  

În oricare din situațiile / modalitățile de transmitere de către acționari a unor cereri și/sau 
documente către societate, în exercitarea drepturilor conferite de calitatea de acționar, acestea 
trebuie să conţină menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule ” PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 06 AUGUST 2018 ” şi să fie 
semnate, ştampilate și certificate, după caz, de acţionari sau de reprezentanţii legali ai acestora. 

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 07 august 2018, în acelaşi loc, 
la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi. 

 

http://www.petrodesign.net/


 

 

 
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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ANEXA la CONVOCATORUL 
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR  

din data de 06 / 07 august 2018 
  

REGULAMENT 

privind subscrierea şi vărsarea aportului la majorarea capitalului social  

ce va fi supusă aprobării A.G.E.A. din data de 06 / 07 august 2018. 
  

1.  Formularul de subscriere se va ridica de la sediul societăţii sau se va descărca de pe site-
ul acesteia. De asemenea, acţionarii pot completa şi o cererea de subscriere care va conţine: 
a)  - datele de identificare ale acţionarului; 
b)  - numărul de acţiuni deţinute în proprietate la data de înregistrare stabilită în şedinţa 
A.G.E.A. din data de 06 / 07 august 2018, respectiv 23 august 2018; 
c)  - procentul din capitalul social reprezentat; 
d)  - numărul de acţiuni subscrise şi aportul de capital subscris; 
e)  - aportul de capital vărsat. 
 La cererea de subscriere se vor anexa: 
a) - copie certificată de pe actul de identitate / certificatul de înregistrare a acţionarului 
subscriitor şi a reprezentantului său, după caz, 
b) - originalul mandatului special de reprezentare acordat pentru subscriere.  
 

2. Calculul numărului maxim de acţiuni care pot fi subscrise de către fiecare acţionar existent 
în registrul Acţionarilor la data de înregistrare aprobată de A.G.E.A. se efectuează prin înmulţirea 
ratei de subscriere ( RS ) cu numărul acţiunilor deţinute la data de înregistrare. 
 Rata de subscriere ( RS ) este determinată prin împărţirea numărului maxim de acţiuni noi 
( 10.000.000 acţiuni nominative noi ) la numărul de acţiuni existente ( 38.584.862 acţiuni 
nominative existente ), rezultând o rată de subscriere de 0,25917 acţiuni noi la 1 ( una ) acţiune 
existentă. 
 În cazul în care numărul de acţiuni noi la care un acţionar este îndreptăţit să subscrie nu 
este un număr întreg, numărul de acţiuni noi care vor putea fi subscrise va fi determinat prin 
rotunjire în plus sau în minus pînă la cel mai apropiat număr întreg. 
 În cazul în care sunt exercitate toate drepturile de preferinţă, iar ca urmare a operaţiunilor 
de rotunjire numărul total de acţiuni noi cuvenite este mai mare decât numărul de acţiuni emise, se 
va proceda la majorarea numărului de acţiuni noi, pentru a se asigura rotunjirea necesară.     
  

3.  La cererea de subscriere se va anexa dovada vărsării integrale a aportului de capital 
subscris. Sunt considerate a fi efectuate în termen subscrierile şi plăţile pentru care data plăţii este 
situată în intervalul stabilit, fiind menţionată pe ordinul de plată sau foaia de vărsământ vizate de 
banca acţionarului plătitor.   
  

4.  Vărsarea aportului de capital se va face prin plata în numerar pentru acţionarii care îşi 
exercită dreptul de preferinţă, prin virament în contul societăţii, cont ce urmează a fi comunicat, cu 
menţiunea ”contravaloare subscriere aport la majorarea capitalului social aprobată în data de 06 / 
07 august 2018”. 
  

5.  Subscrierea aportului la majorarea capitalului social se va face în lei, preţul de subscriere a 
unei actiuni fiind egal cu suma de 0,10 lei, valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 0,10 lei. 
  

6.  Majorarea capitalului social se va face în limita sumelor efectiv subscrise şi vărsate în 
contul societăţii, acţiunile noi emise şi nesubscrise fiind anulate. 
  

7.  Acţionarii care îşi manifestă intenţia de a participa la majorarea capitalului social vor 
depune Cererile de Subscriere la sediul social al PETRODESIGN S.A., din municipiul Bucureşti, 
Sector 1, str. Căderea Bastiliei, nr. 56-58.  
  

8.  Data limită de exercitare a dreptului de a subscrie şi de a vărsa sumele în contul societăţii 
este de o lună ( 30 zile ) de la data publicării hotărârii A.G.E.A. din data de 06 / 07 august 2018 în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


