PROIECT DE HOTARARI
ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI S.A. DIN DATA DE 19/20.04.2017

1. Revocarea din functia de administrator a domnului BIRLE CATALIN – GABRIEL si a doamnei MAN MARINA OTILIA.
Voturi exprimate:Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
2. Numirea in functia de Director General al Societatii a domnului MIHAILA IOAN-ALEXANDRU, cetatean cu dubla
cetatenie (romano-engleza), nascut la data de 27.04.1994 in S.U.A., Huston Texas, domiciliat in Mun. Baia Mare, str. Grivitei nr.
80, judet Maramures, CNP 1940627245079, identificat cu C.I. seria MM nr. 591770 eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de
16.02.2012.
Voturi exprimate:Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
3. Stabilirea datei de 10.05.2017 ca ”data de inregistrare”, in conformitate cu art. 5 alin.11 din Regulamentul A.S.F. nr. 6/2009,
republicat.
Voturi exprimate:Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
4. Stabilirea datei de 09.05.2017 ca data „ex date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind
exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Voturi exprimate:Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
5. Imputernicirea domnului ADRIAN GABRIEL HERDELAU, Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, sa
semneze prezenta Hotarare si sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Bursa de Valori
Bucuresti SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau orice alta persoana – fizica sau juridica – implicata in vederea
inregistrarii, publicarii, notificarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor catre orice persoana interesata,
precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indepinire a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor, putand intocmi, semna si depune ori primi orice acte ar fi necesare in acest scop, inclusiv dreptul de a
semna, in numele Societatii, contractul de prestari servicii de audit cu auditorul financiar numit conform prezentei Hotarari,
semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor, putand delega, pe baza de delegatie, o alta persoana pentru a
aduce la indeplinire prezenta Hotarare si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiui ar di necesare in scopul inregistrarii, publicarii
si aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
Voturi exprimate:Pentru____

Impotriva______

Abtinere________

Semnatura,
Presedinte A.G.O.A

Secretar A.G.E.A,

...........................................................

...............................................

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU A.G.A. ORDINARA A S.C. COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI
INTRUNITA IN DATA DE 19/20.04.2017

Subsemnatul/Subsemnata
....................................................................................... (numele, prenumele actionarului
persoana
fizica
sau
ale
reprezentatantului
actionarului
persoana
juridica),
reprezentant
legal
al
................................................................................................ (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat
ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/P/CUI .............................. avand domiciliul/sediul in .....................................
detinator a …………….. .....actiuni reprezentand ..............% din totalul de 1.248.710 actiuni emise de Societatea Comerciala
COMPLEX COMET S.A. care imi confera dreptul la …..………...... voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
reprezentand ............% din totalul de 1.248.710 drepturi de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor S.C. COMPELX COMET S.A. Bucuresti care va avea loc la sediul societatii din Bucuresti, B-dul
Timisoara nr. 84, sector 6, in data de 19.04.2017, ora 12.00, sau in data de 20.04.2017 (a doua convocare) , la aceeasi ora si
in acelasi loc in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta
aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul Independent al Actionarilor Depozitarul Central SA la data de referinta
23.03.2017, astfel:
1. Revocarea din functia de administrator a domnului BIRLE CATALIN – GABRIEL si a doamnei MAN MARINA
OTILIA.
Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
2. Numirea in functia de Director General al Societatii a domnului MIHAILA IOAN-ALEXANDRU, cetatean cu dubla
cetatenie (romano-engleza), nascut la data de 27.04.1994 in S.U.A., Huston Texas, domiciliat in Mun. Baia Mare, str.
Grivitei nr. 80, judet Maramures, CNP 1940627245079, identificat cu C.I. seria MM nr. 591770 eliberata de SPCLEP
Baia Mare la data de 16.02.2012.
Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
3. Stabilirea datei de 10.05.2017 ca ”data de inregistrare”, in conformitate cu art. 5 alin.11 din Regulamentul A.S.F. nr.
6/2009, republicat.
Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
4. Stabilirea datei de 09.05.2017 ca data „ex date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr.
6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
5. Imputernicirea domnului ADRIAN GABRIEL HERDELAU, Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii,
sa semneze prezenta Hotarare si sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Bursa de
Valori Bucuresti SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau orice alta persoana – fizica sau juridica – implicata in
vederea inregistrarii, publicarii, notificarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor catre orice
persoana interesata, precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indepinire a Hotararilor
adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, putand intocmi, semna si depune ori primi orice acte ar fi
necesare in acest scop, inclusiv dreptul de a semna, in numele Societatii, contractul de prestari servicii de audit cu
auditorul financiar numit conform prezentei Hotarari, semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor,
putand delega, pe baza de delegatie, o alta persoana pentru a aduce la indeplinire prezenta Hotarare si/sau pentru a
indeplini orice acte, operatiui ar di necesare in scopul inregistrarii, publicarii si aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
Pentru____

Impotriva______

Abtinere________

Data : ……………………
ACTIONAR,
_______________________________________________________________________
( numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului actionarului persoana juridica, cu majuscule )

__________________________________________________________________
( semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila)

PROCURA SPECIALA
PENTRU A.G.A. ORDINARA A S.C. COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI
Subsemnatul / Subsemnata....................................................................................... (numele, prenumele actionarului persoana fizica
sau
ale
reprezentatantului
actionarului
persoana
juridica),
reprezentant
legal
al
................................................................................................ (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat
ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/P/CUI .............................. avand domiciliul/sediul in .....................................
detinator a …………….. .....actiuni reprezentand ..............% din totalul de 1.248.710 actiuni emise de Societatea Comerciala
COMPLEX COMET S.A. care imi confera dreptul la …..………...... voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
reprezentand ............% din totalul de 1.248.710 drepturi de vot, numesc prin prezenta pe ________________________
posesor/posesoare al/a__________ seria _____nr.__________, eliberat de ___________ la data de _____________,
CNP_____________________, ca reprezentant in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. COMPLEX COMET
S.A. BUCURESTI ce va avea loc la sediul S.C. COMPLEX COMET S.A. din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 84, sector 6, in data
de 19.04.2017 ora 12.00 sau in data de 20.04.2017 ora 12.00, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de
vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul Independent al Actionarilor Depozitarul Central SA la data de referinta
23.03.2017, astfel:
1. Revocarea din functia de administrator a domnului BIRLE CATALIN – GABRIEL si a doamnei MAN MARINA OTILIA.
Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
2. Numirea in functia de Director General al Societatii a domnului MIHAILA IOAN-ALEXANDRU, cetatean cu dubla
cetatenie (romano-engleza), nascut la data de 27.04.1994 in S.U.A., Huston Texas, domiciliat in Mun. Baia Mare, str. Grivitei nr.
80, judet Maramures, CNP 1940627245079, identificat cu C.I. seria MM nr. 591770 eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de
16.02.2012.
Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
3. Stabilirea datei de 10.05.2017 ca ”data de inregistrare”, in conformitate cu art. 5 alin.11 din Regulamentul A.S.F. nr. 6/2009,
republicat.
Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
4. Stabilirea datei de 09.05.2017 ca data „ex date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind
exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
5. Imputernicirea domnului ADRIAN GABRIEL HERDELAU, Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, sa
semneze prezenta Hotarare si sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Bursa de Valori
Bucuresti SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau orice alta persoana – fizica sau juridica – implicata in vederea
inregistrarii, publicarii, notificarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor catre orice persoana interesata,
precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indepinire a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor, putand intocmi, semna si depune ori primi orice acte ar fi necesare in acest scop, inclusiv dreptul de a
semna, in numele Societatii, contractul de prestari servicii de audit cu auditorul financiar numit conform prezentei Hotarari,
semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor, putand delega, pe baza de delegatie, o alta persoana pentru a
aduce la indeplinire prezenta Hotarare si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiui ar di necesare in scopul inregistrarii, publicarii
si aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
Pentru____

Impotriva______

Abtinere________

Data acordarii procurii ……………………

.......................................................................................................................................................................... ................................
( numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului actionarului persoana juridica, cu majuscule )
…………………………................................................................................................................... ......................................................
( semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului actionarului persoana juridica si stampila)
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PROIECT DE HOTARARI
ALE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI S.A. DIN DATA DE 19/20.04.2017

1. Modificarea Art. 11.2 din actul constitutiv, dupa cum urmeaza:
11.2 Propunerea de reducere a capitalului social trebuie comunicata comisiei de cenzori de catre Administratorul Unic
cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor care decide asupra acestei
reduceri.
Voturi exprimate: Pentru____
Impotriva______ Abtinere________
2.Modificarea Art. 12.5 din Actul constitutiv, , dupa cum urmeaza :
12.5. Cesiunea actiuniunilor emise de societate, precum si inregistrarea dreptului de proprietate asupra acestora se realizeaza in
conformitate cu reglementarile aplicabile pe piata de capital, inclusiv cu reglementarile emise de Registrul Independent care tine
evidenta actiunilor, respectiv de S.C. Depozitarul Central S.A.. Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata de capital, prin
urmare societatea nu va elibera actionarilor Certificate de actionar. Registrul Independent va putea fi schimbat prin decizia
Administratorului Unic al societatii, contractul incheiat de Societate cu Registrul Independent al Actionarilor fiind negociat si
semnat in baza deciziei Administratorului Unic al Societatii.
Voturi exprimate:Pentru____

Impotriva______ Abtinere________

3. Modificarea Art. 12.6 din Actul constitutiv,, dupa cum urmeaza :
2.6 Evidenta actiunilor si actionarilor societatii este tinuta de S.C. Depozitarul Central S.A., in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile, acesta predand Societatii, la cererea Administratorului Unic, Lista actionarilor Societatii la data specificata in cererea
de comunicare. Actionarii pot solicita Depozitarului Central eliberarea unui extras de cont care sa confirme calitatea de
proprietar si/sau drepturile pe care actiunile detinute le confera acestora
Voturi exprimate:Pentru____

Impotriva______

Abtinere________

4.Modificarea Art. 15 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza :
Art.15. Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor are urmatoarele atributii:
sa aleaga si sa revoce administratorul unic
1. sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
2. sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs Administratorului unic, daca nu a fost stabilita prin actul costitutiv;
3. sa se pronunte asupra gestiunii administratorului unic;
4. sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
5. sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
6. analizeaza rapoartele Administratorului unic privind stadiul si perspectivele societatii, cu referire la profit si dividende, pozitia
pe piata interna si internationala, forta de munca, relatiile cu furnizorii si cu clientii;
7. hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de filiale, precum si cu privire la asocierea cu alte firma din tara sau din
strainatate;
8. hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorului unic, directorului general si adjunctilor acestuia, pentru
paguba pricinuita societatii;
9. sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului, dupa ascultarea raporturilor
administratorului unic si al auditorului financiar si sa fixeze dividendul;
10. sa numeasca auditorul intern al societatii.
11. solutioneaza oricare alte probleme din competenta sa, potrivit legii sau prezentului Act constitutiv.
Voturi exprimate:Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
5.Modificarea Art.16. din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:
Art. 16 Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor are urmatoarele atributii:
prelungirea duratei societatii;
majorarea capitalului;
schimbarea obiectului societatii;
schimbarea formei juridice a societatii;
mutarea sediului;
fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
dizolvarea anticipata a societatii;
emisiunea de obligatiuni;
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conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
orice alta modificare a Actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale
extraordinare.
Voturi exprimate:Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
6. Modificarea Art. 17.1 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:
17.1 Adunarea generala se convoaca de Administratorul unic. Acţionarii care deţin împreună cel puţin 5% din capitalul social au
dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Administratorului unic convocarea unei
Adunări Generale, conform reglementarilor legale aplicabile.
Pentru____________Impotriva_________________

Abtinere________________

7.Modificarea Art. 17.2 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:
17.2. Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate pentru
anul in curs.
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
8. Modificarea Art. 17.7 din Actul constitutiv, dupa cum umeaza:
17.7 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea Administratorului unic, pentru revocarea lui si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea Administratorului, precum si pentru numirea, revocarea sau demiterea auditorului financiar.
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
9. Art. 18.1 din Actul constitutiv se modifica, dupa cum urmeaza:
18.1. Adunarea Generală a Acţionarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă şi prezidată de Administratorul unic sau, în
absenţa acestuia, acţionarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre Acţionari care să
prezideze adunarea.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
10. Capitolul V din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
CAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII. DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂŢII DIRECTORILOR
11. Modificarea Art.20. din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:
Art. 20 Societatea este administrată de un Administrator unic, este investit prin prezentul cu un mandat de administrare de
4(patru) ani., si anume :
HERDELAU ADRIAN-GABRIEL, cetatean roman, nascut la data de 03.05.1980 in Mun. Arad, jud. Arad, domiciliat in Mun.
Arad, str. Stefan Luchian nr. 22, bl. B19, sc.B, et.1, ap.7, jud. Arad, identificat prin C.I. seria AR nr. 667121, eliberata de SPCLEP
Arad la data de 14.04.2014, CNP 1800503020151 ;
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
12. Art. 20.1 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
20.1 Puterile de reprezentare ale Administratorului Unic sunt depline, exercitandu-se in limitele legii si ale mandatului conferit
acestuia prin prezentul Act constitutiv si / sau hotararea adunarii generale a actionarilor. In relatiile cu tertii si in exercitarea
atributiilor si prerogativelor ce i-au fost conferite, Administratorul Unic va purta titulatura generica de “Presedinte” sau
“Administrator Unic”
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
13. Art. 20.2 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
20.2 Deciziile Administratorului Unic, inclusiv cele cu caracter patrimonial, sunt limitate numai de lege si de [prezentul Act
constitutiv. Administratorul Unic al societatii exercita si asigura administrarea societatii in sistem unitar, avand atributiile si
drepturile prevazute de prezentul Act constitutiv, de Legea nr. 31/1990 prividn societatile comerciale, republicata, precum si de
alte acte normative aplicabile.
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
14. Art. 20.3 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
20.3 Administratorul Unic poate decide, in nume propriu, asupra oricarui act sau fapt juridic implicand, implicat de sau avand
legatura cu societatea, cu administrarea acesteia sau cu relatiile sale de orice fel, cu partenerii comercialisau cu autoritatea de stat
sau locala, fiind mandatat ca, in numele si pe seama societatii, sa decida direct sau sa mandateze atributii in acest sens in legatura
cu relatiile financiare, comerciale, bancare, fiscale sau de alt fel ale societatii, cu respectarea principiilor bunei – credinte, cu
diligenta bunului proprietar si cu respectarea intereselor majore ale societatii si a hotararilor adunarii generale a actionarilor.
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
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15. Art. 20.4 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.4 Exercitiul atributiilor mentinate la art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata pot
fi delegate catre Administratorul Unic al societatii, in limitele si potrivit dispozitiilor Art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicata si modificata.
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
16. Art. 20.5 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.5. Administratorul Unic poate delega o parte din atributiile sale Directorului general, Daca se considera necesar,
Administratorul Unic poate delega o parte din competentele sale catre alte persoane sau catre un Comitet de directie, condus de
Directorul General.
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
17. Art. 20.6 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.6. Conducerea societatii este incredintata unui Director General, acesta avand atributiile si competentele determinate de catre
Administratorul Unic si cele prevazute de prezentul Act constitutiv. Presedintele poate indeplini si functia de director general, ,
asigurand si conducerea operativa a societatii.
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
18. Art. 20.7 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.7. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Administratorul unic sau de Directorul General – in limitele
imputernicirior date acestuia de Administratorul Unic al Societatii, . Totodata, Administratorul Unic poate delega unei alte
persoane, pentru anumite acte/operatiuni de indeplinit, dreptul de reprezentare, eliberand in acest sens o delegatie/imputernicire
speciala.
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
19. Art. 20.8 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.8. Administratorul Unic va putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limitele
legii.
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
20. Art. 20.9 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.9. Administratorul Unic este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
societatii.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
21. Art. 20.10 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.10. Directorul General si Administratorul Unic raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite,
pentru abaterile de la statut si pentru greseli grave in administrarea societatii.
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
22. Art. 21 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
Art. 21. Administratorul Unic are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor
stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale, şi are, în
principal, atribuţiile următoare:
1. stabileste pe termen scurt, lung si mediu, directiile principale de activitate si de dezvoltare a societatii, precum si tactica si
strategia de marketing, de ceretare si dezvoltare;
2. aproba organigrama societatii, regulamentul de organizare si functionare, precum si a sistemului de salarizarea
personalului, potrivit legislatiei in vigoare;
3. stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare ;
4. numirea directorilor si a Directorului General al societatii si stabilirea remuneratiei acestora ;
5. supravegherea activitatii directorilor ;
6. pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia.
7. Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolventei ;
8. aproba orientarile in politica de comercializare a masurilor si operatiunilor de import-export si schimburi directe cu
firme din strainatate;
9. supune annual adunarii generale a actionarilor, in termen de maxim 4 luni de la incheierea exercitiului financiar
economic, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si
proiectul de program de activitate si proietctul de buget al societatii pe anul urmator si raportul auditorului financiar;
10. numeste Directorul General, fixeaza renumeratia acestuia si stabileste atributiile si competentele acestuia ;
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11. stabileste masuri pentru paza bunurilor societatii si asigurarea patrimoniului, luand toate masurile necesare in acest
sens, in conformitate cu prevederile legale;
12. asigura legatura permanenta cu sindicatele libere din cadrul societatii si cu reprezentantii salariatilor pentru rezolvarea
operativa a problemelor ce apar, in scopul desfasurarii optime a procesului de comercializare;
13. reprezinta societatea in relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice, indiferent de natura acestora
(rezidente/nerezidente, de stat sau locale ori private)
14. sa instraineze sub orice forma, respectiv sa dobandeasca orice bunuri mobile si/sau imobile, sa contracteze imprumuturi
bancare si/sau nebancare, sa constituie, in favoarea societatii si/sau pentru terte persoane fizice si/sau juridice, garantii
rale sau personale mobiliare sau imobiliare avand ca obiect bunuri mobile si/sau imobile ale societatii, sa aduca in
garantie bunuri mobile si/sau imobile apartinand societatii pentru o terta persoana, fizica si/sau juridica, sa
dobandeasca ori sa constituie in garantie ori sa inchirieze sau sa dispuna in orice mod, in nume propriu si fara
autorizarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, de bunuri mobile si/sau imobile catre sau de la societate ori
catre sau de la orice alta persoana fizica si/sau juridica avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale
societatii, putand negocia, fixa, diminua ori stabili, cu orice persoana fizica si/sau juridica, termenii contractuali,
inclusiv dobanda, pret, obiectul contractului si orice alt aspect in legatura cu respectivul contract si/sau operatiune ce se
doreste a fi realizata semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor.,
15. sa incheie in nume propriu, fara autorizarea adunarii generale extraordinare a actionarilor,si indiferent de valoare,
contracte de vanzare-cumparare, imprumut bancar si/sau nebancar, cesionare, cesiune, inchiriere, asociere, contracte de
garantii reale mobiliare si/sau imobiliare, bancare sau nebancare si orice alt gen de contract cu implicatii patrimoniale
asupra societatii, indiferent de valoarea bunului ori valoarea baneasca ce formeaza obiectul respectivului contract,
semnatura sa fiind pe deplin opizabila atat societatii, cat si tertilor
16. rezolva orice alte probleme stabilita de adunarea generala a actionarilor si de legislatia in vigoare, fiind abilitat cu
aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale a actionarilor
17. decide cu privire la orice problema data in competenta sa de lege, de prezentul act constitutiv sau de adunarea generala.
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
23. Art. 22 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
Art.22. Administratorul Unic va delega conducerea societăţii unui Director General.Directorul general al societatii, are in
principal urmatoarele atributii:
1. angajeaza, prin semnatura, societatea in relatiile cu tertii, in limita competentelor aprobate de Administratorul Unic
si/sau regulamentul de functionare;
2. angajeaza si elibereaza personalul si stabileste salarizarea acestora;
3. emite deciziile de recuperare a pagubelor aduse societatii, in conformitate cu prevederile codului muncii;
4. premiaza sau sanctioneaza personalul din societate;
5. incheie contractul colectiv de munca, daca este cazul;
6. asigura masurile de respectare a ordinei si disciplinei;
7. rezolva orice problema ce intra in competenta sa, in conformitate cu legislatia in vigoare.
8. aduce la indeplinire hotararile adunarii generale si ale Administratorului Unic;
9. stabileste masurile pentru comercializarea marfurilor in mod ritmic si corespunzator contractelor incheiate ;
10. asigura actiunile necesare pentru apararea integritatii patrimoniului societatii;
11. stabileste raspunderile si competentele pe niveluri ierarhice si structuri organizatorice;
12. stabileste raspunderile si competentele pe niveluri ierarhice si structuri organizatorice, ca si relatiile dintre acestea;
13. intocmeste Rapoartele curente, trimestriale, semestriale si anuale si le transmite catre entitatile pietei de capital conform
prevederilor specifice aplicabile ;
14. indeplineste toate atributiile prevazute in dispozitiile legale si imputernicirilor stabilite de Administratorul Unic
15. sa raporteze oricand, la solicitarea Administratorului unic, orice aspect legat de deciziile adoptate si/sau actele
incheiate in numele si pentru societate cu ocazia exercitarii atributiilor/competentelor in cadrul Societatii.
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
24.Art. 23 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
Art.23. Indemnizatia de administrare a Administratorului Unic se va stabili prin hotararea adunarea adunarii generale a
actionarilor.
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
25.Art. 26 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
Art.26. Auditorul financiar are urmatoarele atributii principale:
1. in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor de circulatie, a portofoliului de
efecte, casa si registrele de evidenta contabila si prezinta administratorului unic rapoarte de activitate;
2. la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de
administratorul unic asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii
generalea actionarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit
si pierderi;
3. la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;\
4. prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.
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5.

Intocmeste Raportul de audit financiar si orice alte documente referitoare la gestiunea societatii si situatiile financiare,
in conformitate cu prevederile legale aplicabile si le prezinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termenul si
forma prevazute de legislatia aplicabila Societatii.
6. Indeplineste orice alte atributii care cad in sarcina acestuia conform reglementarilor specifice emise de Autoritatea de
Supraveghere Financiara cu privire la Societate
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
26.Art. 36 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
Art. 36. Administratorul Unic va depune bilantul societatii in termenul prevăzut de lege, dupa aprobarea lui de Adunarea
Generala a Actionarilor, la organele competente (Administratia Financiara, Registrul Comertului, etc.) si publicat in Monitorul
Oficial.
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________

Abtinere________________

27. Stabilirea datei de 10.05.2017 ca ”data de inregistrare”, in conformitate cu art. 5 alin.11 din Regulamentul A.S.F. nr. 6/2009,
republicat.
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
28. Stabilirea datei de 09.05.2017 ca data „ex date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009
privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
29.Imputernicirea domnului ADRIAN GABRIEL HERDELAU, Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, sa
semneze prezenta Hotarare si sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Bursa de Valori
Bucuresti SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau orice alta persoana – fizica sau juridica – implicata in vederea
inregistrarii, publicarii, notificarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor catre orice persoana
interesata, precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indepinire a Hotararilor adoptate de Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor, putand intocmi, semna si depune ori primi orice acte ar fi necesare in acest scop, inclusiv
dreptul de a semna, in numele Societatii, contractul de prestari servicii de audit cu auditorul financiar numit conform prezentei
Hotarari, semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor, putand delega, pe baza de delegatie, o alta persoana
pentru a aduce la indeplinire prezenta Hotarare si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiui ar di necesare in scopul inregistrarii,
publicarii si aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor .
Voturi exprimate:Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________

Semnatura,
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Presedinte A.G.E.A

Secretar A.G.E.A,

...........................................................

...............................................

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU A.G.A. EXTRAORDINARA A S.C. COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI
INTRUNITA IN DATA DE 19/20.04.2017

Subsemnatul/Subsemnata
....................................................................................... (numele, prenumele actionarului
persoana
fizica
sau
ale
reprezentatantului
actionarului
persoana
juridica),
reprezentant
legal
al
................................................................................................ (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat
ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/P/CUI .............................. avand domiciliul/sediul in .....................................
detinator a …………….. .....actiuni reprezentand ..............% din totalul de 1.248.710 actiuni emise de Societatea Comerciala
COMPLEX COMET S.A. care imi confera dreptul la …..………...... voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
reprezentand ............% din totalul de 1.248.710 drepturi de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor S.C. COMPELX COMET S.A. Bucuresti care va avea loc la sediul societatii din Bucuresti,
B-dul Timisoara nr. 84, sector 6, in data de 19.04.2017, ora 13.00, sau in data de 20.04.2017 (a doua convocare) , la aceeasi
ora si in acelasi loc in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, prin prezentul formular imi exercit votul prin
corespondenta aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul Independent al Actionarilor Depozitarul Central SA la data
de referinta 23.03.2017, astfel:

1. Modificarea Art. 11.2 din actul constitutiv, dupa cum urmeaza:
11.2 Propunerea de reducere a capitalului social trebuie comunicata comisiei de cenzori de catre Administratorul Unic
cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor care decide asupra acestei
reduceri.
Pentru____
Impotriva______ Abtinere________
2.Modificarea Art. 12.5 din Actul constitutiv, , dupa cum urmeaza :
12.5. Cesiunea actiuniunilor emise de societate, precum si inregistrarea dreptului de proprietate asupra acestora se realizeaza in
conformitate cu reglementarile aplicabile pe piata de capital, inclusiv cu reglementarile emise de Registrul Independent care tine
evidenta actiunilor, respectiv de S.C. Depozitarul Central S.A.. Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata de capital, prin
urmare societatea nu va elibera actionarilor Certificate de actionar. Registrul Independent va putea fi schimbat prin decizia
Administratorului Unic al societatii, contractul incheiat de Societate cu Registrul Independent al Actionarilor fiind negociat si
semnat in baza deciziei Administratorului Unic al Societatii.
Pentru____

Impotriva______ Abtinere________

3. Modificarea Art. 12.6 din Actul constitutiv,, dupa cum urmeaza :
2.6 Evidenta actiunilor si actionarilor societatii este tinuta de S.C. Depozitarul Central S.A., in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile, acesta predand Societatii, la cererea Administratorului Unic, Lista actionarilor Societatii la data specificata in cererea
de comunicare. Actionarii pot solicita Depozitarului Central eliberarea unui extras de cont care sa confirme calitatea de
proprietar si/sau drepturile pe care actiunile detinute le confera acestora
Pentru____

Impotriva______

Abtinere________

4.Modificarea Art. 15 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza :
Art.15. Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor are urmatoarele atributii:
sa aleaga si sa revoce administratorul unic
1. sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
2. sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs Administratorului unic, daca nu a fost stabilita prin actul costitutiv;
3. sa se pronunte asupra gestiunii administratorului unic;
4. sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
5. sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
6. analizeaza rapoartele Administratorului unic privind stadiul si perspectivele societatii, cu referire la profit si dividende, pozitia
pe piata interna si internationala, forta de munca, relatiile cu furnizorii si cu clientii;
7. hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de filiale, precum si cu privire la asocierea cu alte firma din tara sau din
strainatate;
8. hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorului unic, directorului general si adjunctilor acestuia, pentru
paguba pricinuita societatii;
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9. sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului, dupa ascultarea raporturilor
administratorului unic si al auditorului financiar si sa fixeze dividendul;
10. sa numeasca auditorul intern al societatii.
11. solutioneaza oricare alte probleme din competenta sa, potrivit legii sau prezentului Act constitutiv.
Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
5.Modificarea Art.16. din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:
Art. 16 Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor are urmatoarele atributii:
prelungirea duratei societatii;
majorarea capitalului;
schimbarea obiectului societatii;
schimbarea formei juridice a societatii;
mutarea sediului;
fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
dizolvarea anticipata a societatii;
emisiunea de obligatiuni;
conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
orice alta modificare a Actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale
extraordinare.
Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
6. Modificarea Art. 17.1 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:
17.1 Adunarea generala se convoaca de Administratorul unic. Acţionarii care deţin împreună cel puţin 5% din capitalul social au
dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Administratorului unic convocarea unei
Adunări Generale, conform reglementarilor legale aplicabile.
Pentru____________Impotriva_________________

Abtinere________________

7.Modificarea Art. 17.2 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:
17.2. Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate pentru
anul in curs.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
8. Modificarea Art. 17.7 din Actul constitutiv, dupa cum umeaza:
17.7 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea Administratorului unic, pentru revocarea lui si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea Administratorului, precum si pentru numirea, revocarea sau demiterea auditorului financiar.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
9. Art. 18.1 din Actul constitutiv se modifica, dupa cum urmeaza:
18.1. Adunarea Generală a Acţionarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă şi prezidată de Administratorul unic sau, în
absenţa acestuia, acţionarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre Acţionari care să
prezideze adunarea.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
10. Capitolul V din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
CAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII. DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂŢII DIRECTORILOR
11. Modificarea Art.20. din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:
Art. 20 Societatea este administrată de un Administrator unic, este investit prin prezentul cu un mandat de administrare de
4(patru) ani., si anume :
HERDELAU ADRIAN-GABRIEL, cetatean roman, nascut la data de 03.05.1980 in Mun. Arad, jud. Arad, domiciliat in Mun.
Arad, str. Stefan Luchian nr. 22, bl. B19, sc.B, et.1, ap.7, jud. Arad, identificat prin C.I. seria AR nr. 667121, eliberata de SPCLEP
Arad la data de 14.04.2014, CNP 1800503020151 ;
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
12. Art. 20.1 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
20.1 Puterile de reprezentare ale Administratorului Unic sunt depline, exercitandu-se in limitele legii si ale mandatului conferit
acestuia prin prezentul Act constitutiv si / sau hotararea adunarii generale a actionarilor. In relatiile cu tertii si in exercitarea
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atributiilor si prerogativelor ce i-au fost conferite, Administratorul Unic va purta titulatura generica de “Presedinte” sau
“Administrator Unic”
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
13. Art. 20.2 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
20.2 Deciziile Administratorului Unic, inclusiv cele cu caracter patrimonial, sunt limitate numai de lege si de [prezentul Act
constitutiv. Administratorul Unic al societatii exercita si asigura administrarea societatii in sistem unitar, avand atributiile si
drepturile prevazute de prezentul Act constitutiv, de Legea nr. 31/1990 prividn societatile comerciale, republicata, precum si de
alte acte normative aplicabile.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
14. Art. 20.3 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
20.3 Administratorul Unic poate decide, in nume propriu, asupra oricarui act sau fapt juridic implicand, implicat de sau avand
legatura cu societatea, cu administrarea acesteia sau cu relatiile sale de orice fel, cu partenerii comercialisau cu autoritatea de stat
sau locala, fiind mandatat ca, in numele si pe seama societatii, sa decida direct sau sa mandateze atributii in acest sens in legatura
cu relatiile financiare, comerciale, bancare, fiscale sau de alt fel ale societatii, cu respectarea principiilor bunei – credinte, cu
diligenta bunului proprietar si cu respectarea intereselor majore ale societatii si a hotararilor adunarii generale a actionarilor.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
15. Art. 20.4 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.4 Exercitiul atributiilor mentinate la art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata pot
fi delegate catre Administratorul Unic al societatii, in limitele si potrivit dispozitiilor Art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicata si modificata.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
16. Art. 20.5 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.5. Administratorul Unic poate delega o parte din atributiile sale Directorului general, Daca se considera necesar,
Administratorul Unic poate delega o parte din competentele sale catre alte persoane sau catre un Comitet de directie, condus de
Directorul General.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
17. Art. 20.6 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.6. Conducerea societatii este incredintata unui Director General, acesta avand atributiile si competentele determinate de catre
Administratorul Unic si cele prevazute de prezentul Act constitutiv. Presedintele poate indeplini si functia de director general, ,
asigurand si conducerea operativa a societatii.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
18. Art. 20.7 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.7. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Administratorul unic sau de Directorul General – in limitele
imputernicirior date acestuia de Administratorul Unic al Societatii, . Totodata, Administratorul Unic poate delega unei alte
persoane, pentru anumite acte/operatiuni de indeplinit, dreptul de reprezentare, eliberand in acest sens o delegatie/imputernicire
speciala.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
19. Art. 20.8 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.8. Administratorul Unic va putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limitele
legii.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
20. Art. 20.9 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.9. Administratorul Unic este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
societatii.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
21. Art. 20.10 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.10. Directorul General si Administratorul Unic raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite,
pentru abaterile de la statut si pentru greseli grave in administrarea societatii.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
22. Art. 21 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
Art. 21. Administratorul Unic are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor
stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale, şi are, în
principal, atribuţiile următoare:
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1. stabileste pe termen scurt, lung si mediu, directiile principale de activitate si de dezvoltare a societatii, precum si tactica si
strategia de marketing, de ceretare si dezvoltare;
2. aproba organigrama societatii, regulamentul de organizare si functionare, precum si a sistemului de salarizarea
personalului, potrivit legislatiei in vigoare;
3. stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare ;
4. numirea directorilor si a Directorului General al societatii si stabilirea remuneratiei acestora ;
5. supravegherea activitatii directorilor ;
6. pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia.
7. Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolventei ;
8. aproba orientarile in politica de comercializare a masurilor si operatiunilor de import-export si schimburi directe cu
firme din strainatate;
9. supune annual adunarii generale a actionarilor, in termen de maxim 4 luni de la incheierea exercitiului financiar
economic, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si
proiectul de program de activitate si proietctul de buget al societatii pe anul urmator si raportul auditorului financiar;
10. numeste Directorul General, fixeaza renumeratia acestuia si stabileste atributiile si competentele acestuia ;
11. stabileste masuri pentru paza bunurilor societatii si asigurarea patrimoniului, luand toate masurile necesare in acest
sens, in conformitate cu prevederile legale;
12. asigura legatura permanenta cu sindicatele libere din cadrul societatii si cu reprezentantii salariatilor pentru rezolvarea
operativa a problemelor ce apar, in scopul desfasurarii optime a procesului de comercializare;
13. reprezinta societatea in relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice, indiferent de natura acestora
(rezidente/nerezidente, de stat sau locale ori private)
14. sa instraineze sub orice forma, respectiv sa dobandeasca orice bunuri mobile si/sau imobile, sa contracteze imprumuturi
bancare si/sau nebancare, sa constituie, in favoarea societatii si/sau pentru terte persoane fizice si/sau juridice, garantii
rale sau personale mobiliare sau imobiliare avand ca obiect bunuri mobile si/sau imobile ale societatii, sa aduca in
garantie bunuri mobile si/sau imobile apartinand societatii pentru o terta persoana, fizica si/sau juridica, sa
dobandeasca ori sa constituie in garantie ori sa inchirieze sau sa dispuna in orice mod, in nume propriu si fara
autorizarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, de bunuri mobile si/sau imobile catre sau de la societate ori
catre sau de la orice alta persoana fizica si/sau juridica avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale
societatii, putand negocia, fixa, diminua ori stabili, cu orice persoana fizica si/sau juridica, termenii contractuali,
inclusiv dobanda, pret, obiectul contractului si orice alt aspect in legatura cu respectivul contract si/sau operatiune ce se
doreste a fi realizata semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor.,
15. sa incheie in nume propriu, fara autorizarea adunarii generale extraordinare a actionarilor,si indiferent de valoare,
contracte de vanzare-cumparare, imprumut bancar si/sau nebancar, cesionare, cesiune, inchiriere, asociere, contracte de
garantii reale mobiliare si/sau imobiliare, bancare sau nebancare si orice alt gen de contract cu implicatii patrimoniale
asupra societatii, indiferent de valoarea bunului ori valoarea baneasca ce formeaza obiectul respectivului contract,
semnatura sa fiind pe deplin opizabila atat societatii, cat si tertilor
16. rezolva orice alte probleme stabilita de adunarea generala a actionarilor si de legislatia in vigoare, fiind abilitat cu
aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale a actionarilor
17. decide cu privire la orice problema data in competenta sa de lege, de prezentul act constitutiv sau de adunarea generala.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
23. Art. 22 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
Art.22. Administratorul Unic va delega conducerea societăţii unui Director General.Directorul general al societatii, are in
principal urmatoarele atributii:
1. angajeaza, prin semnatura, societatea in relatiile cu tertii, in limita competentelor aprobate de Administratorul Unic
si/sau regulamentul de functionare;
2. angajeaza si elibereaza personalul si stabileste salarizarea acestora;
3. emite deciziile de recuperare a pagubelor aduse societatii, in conformitate cu prevederile codului muncii;
4. premiaza sau sanctioneaza personalul din societate;
5. incheie contractul colectiv de munca, daca este cazul;
6. asigura masurile de respectare a ordinei si disciplinei;
7. rezolva orice problema ce intra in competenta sa, in conformitate cu legislatia in vigoare.
8. aduce la indeplinire hotararile adunarii generale si ale Administratorului Unic;
9. stabileste masurile pentru comercializarea marfurilor in mod ritmic si corespunzator contractelor incheiate ;
10. asigura actiunile necesare pentru apararea integritatii patrimoniului societatii;
11. stabileste raspunderile si competentele pe niveluri ierarhice si structuri organizatorice;
12. stabileste raspunderile si competentele pe niveluri ierarhice si structuri organizatorice, ca si relatiile dintre acestea;
13. intocmeste Rapoartele curente, trimestriale, semestriale si anuale si le transmite catre entitatile pietei de capital conform
prevederilor specifice aplicabile ;
14. indeplineste toate atributiile prevazute in dispozitiile legale si imputernicirilor stabilite de Administratorul Unic
15. sa raporteze oricand, la solicitarea Administratorului unic, orice aspect legat de deciziile adoptate si/sau actele
incheiate in numele si pentru societate cu ocazia exercitarii atributiilor/competentelor in cadrul Societatii.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
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24.Art. 23 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
Art.23. Indemnizatia de administrare a Administratorului Unic se va stabili prin hotararea adunarea adunarii generale a
actionarilor.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
25.Art. 26 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
Art.26. Auditorul financiar are urmatoarele atributii principale:
1. in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor de circulatie, a portofoliului de
efecte, casa si registrele de evidenta contabila si prezinta administratorului unic rapoarte de activitate;
2. la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de
administratorul unic asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii
generalea actionarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit
si pierderi;
3. la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;\
4. prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.
5. Intocmeste Raportul de audit financiar si orice alte documente referitoare la gestiunea societatii si situatiile financiare,
in conformitate cu prevederile legale aplicabile si le prezinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termenul si
forma prevazute de legislatia aplicabila Societatii.
6. Indeplineste orice alte atributii care cad in sarcina acestuia conform reglementarilor specifice emise de Autoritatea de
Supraveghere Financiara cu privire la Societate
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
26.Art. 36 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
Art. 36. Administratorul Unic va depune bilantul societatii in termenul prevăzut de lege, dupa aprobarea lui de Adunarea
Generala a Actionarilor, la organele competente (Administratia Financiara, Registrul Comertului, etc.) si publicat in Monitorul
Oficial.
Pentru____________Impotriva_________________

Abtinere________________

27. Stabilirea datei de 10.05.2017 ca ”data de inregistrare”, in conformitate cu art. 5 alin.11 din Regulamentul A.S.F. nr. 6/2009,
republicat.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
28. Stabilirea datei de 09.05.2017 ca data „ex date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009
privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
29.Imputernicirea domnului ADRIAN GABRIEL HERDELAU, Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, sa
semneze prezenta Hotarare si sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Bursa de Valori
Bucuresti SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau orice alta persoana – fizica sau juridica – implicata in vederea
inregistrarii, publicarii, notificarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor catre orice persoana
interesata, precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indepinire a Hotararilor adoptate de Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor, putand intocmi, semna si depune ori primi orice acte ar fi necesare in acest scop, inclusiv
dreptul de a semna, in numele Societatii, contractul de prestari servicii de audit cu auditorul financiar numit conform prezentei
Hotarari, semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor, putand delega, pe baza de delegatie, o alta persoana
pentru a aduce la indeplinire prezenta Hotarare si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiui ar di necesare in scopul inregistrarii,
publicarii si aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor .
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________

Data acordarii procurii ……………………

ACTIONAR,
............................................................................................................................................. .............................................................
( numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului actionarului persoana juridica, cu majuscule )
………………………….........................................................................................................................................................................
( semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului actionarului persoana juridica si stampila)
5

PROCURA SPECIALA
PENTRU A.G.A. EXTRAORDINARA A S.C. COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI
Subsemnatul / Subsemnata....................................................................................... (numele, prenumele actionarului persoana fizica
sau
ale
reprezentatantului
actionarului
persoana
juridica),
reprezentant
legal
al
................................................................................................ (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat
ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/P/CUI .............................. avand domiciliul/sediul in .................................. ...
detinator a …………….. .....actiuni reprezentand ..............% din totalul de 1.248.710 actiuni emise de Societatea Comerciala
COMPLEX COMET S.A. care imi confera dreptul la …..………...... voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
reprezentand ............% din totalul de 1.248.710 drepturi de vot, numesc prin prezenta pe ________________________
posesor/posesoare al/a__________ seria _____nr.__________, eliberat de ___________ la data de _____________,
CNP_____________________, ca reprezentant / imputernicit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C.
COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI ce va avea loc la sediul S.C. COMPLEX COMET S.A. din Bucuresti, B-dul Timisoara
nr. 84, sector 6, in data de 19.04.2017 ora 13.00 sau in data de 20.04.2017 ora 13.00, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea
tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul Independent al Actionarilor Depozitarul Central SA
la data de referinta 23.03.2017, astfel:
1. Modificarea Art. 11.2 din actul constitutiv, dupa cum urmeaza:
11.2 Propunerea de reducere a capitalului social trebuie comunicata comisiei de cenzori de catre Administratorul Unic
cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor care decide asupra acestei
reduceri.
Pentru____
Impotriva______ Abtinere________
2.Modificarea Art. 12.5 din Actul constitutiv, , dupa cum urmeaza :
12.5. Cesiunea actiuniunilor emise de societate, precum si inregistrarea dreptului de proprietate asupra acestora se realizeaza in
conformitate cu reglementarile aplicabile pe piata de capital, inclusiv cu reglementarile emise de Registrul Independent care tine
evidenta actiunilor, respectiv de S.C. Depozitarul Central S.A.. Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata de capital, prin
urmare societatea nu va elibera actionarilor Certificate de actionar. Registrul Independent va putea fi schimbat prin decizia
Administratorului Unic al societatii, contractul incheiat de Societate cu Registrul Independent al Actionarilor fiind negociat si
semnat in baza deciziei Administratorului Unic al Societatii.
Pentru____

Impotriva______ Abtinere________

3. Modificarea Art. 12.6 din Actul constitutiv,, dupa cum urmeaza :
2.6 Evidenta actiunilor si actionarilor societatii este tinuta de S.C. Depozitarul Central S.A., in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile, acesta predand Societatii, la cererea Administratorului Unic, Lista actionarilor Societatii la data specificata in cererea
de comunicare. Actionarii pot solicita Depozitarului Central eliberarea unui extras de cont care sa confirme calitatea de
proprietar si/sau drepturile pe care actiunile detinute le confera acestora
Pentru____

Impotriva______

Abtinere________

4.Modificarea Art. 15 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza :
Art.15. Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor are urmatoarele atributii:
sa aleaga si sa revoce administratorul unic
1. sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
2. sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs Administratorului unic, daca nu a fost stabilita prin actul costitutiv;
3. sa se pronunte asupra gestiunii administratorului unic;
4. sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
5. sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
6. analizeaza rapoartele Administratorului unic privind stadiul si perspectivele societatii, cu referire la profit si dividende, pozitia
pe piata interna si internationala, forta de munca, relatiile cu furnizorii si cu clientii;
7. hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de filiale, precum si cu privire la asocierea cu alte firma din tara sau din
strainatate;
8. hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorului unic, directorului general si adjunctilor acestuia, pentru
paguba pricinuita societatii;
9. sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului, dupa ascultarea raporturilor
administratorului unic si al auditorului financiar si sa fixeze dividendul;
10. sa numeasca auditorul intern al societatii.
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11. solutioneaza oricare alte probleme din competenta sa, potrivit legii sau prezentului Act constitutiv.
Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
5.Modificarea Art.16. din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:
Art. 16 Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor are urmatoarele atributii:
prelungirea duratei societatii;
majorarea capitalului;
schimbarea obiectului societatii;
schimbarea formei juridice a societatii;
mutarea sediului;
fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
dizolvarea anticipata a societatii;
emisiunea de obligatiuni;
conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
orice alta modificare a Actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale
extraordinare.
Pentru____
Impotriva______
Abtinere________
6. Modificarea Art. 17.1 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:
17.1 Adunarea generala se convoaca de Administratorul unic. Acţionarii care deţin împreună cel puţin 5% din capitalul social au
dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Administratorului unic convocarea unei
Adunări Generale, conform reglementarilor legale aplicabile.
Pentru____________Impotriva_________________

Abtinere________________

7.Modificarea Art. 17.2 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:
17.2. Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate pentru
anul in curs.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
8. Modificarea Art. 17.7 din Actul constitutiv, dupa cum umeaza:
17.7 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea Administratorului unic, pentru revocarea lui si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea Administratorului, precum si pentru numirea, revocarea sau demiterea auditorului financiar.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
9. Art. 18.1 din Actul constitutiv se modifica, dupa cum urmeaza:
18.1. Adunarea Generală a Acţionarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă şi prezidată de Administratorul unic sau, în
absenţa acestuia, acţionarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre Acţionari care să
prezideze adunarea.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
10. Capitolul V din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
CAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII. DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂŢII DIRECTORILOR
11. Modificarea Art.20. din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:
Art. 20 Societatea este administrată de un Administrator unic, este investit prin prezentul cu un mandat de administrare de
4(patru) ani., si anume :
HERDELAU ADRIAN-GABRIEL, cetatean roman, nascut la data de 03.05.1980 in Mun. Arad, jud. Arad, domiciliat in Mun.
Arad, str. Stefan Luchian nr. 22, bl. B19, sc.B, et.1, ap.7, jud. Arad, identificat prin C.I. seria AR nr. 667121, eliberata de SPCLEP
Arad la data de 14.04.2014, CNP 1800503020151 ;
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
12. Art. 20.1 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
20.1 Puterile de reprezentare ale Administratorului Unic sunt depline, exercitandu-se in limitele legii si ale mandatului conferit
acestuia prin prezentul Act constitutiv si / sau hotararea adunarii generale a actionarilor. In relatiile cu tertii si in exercitarea
atributiilor si prerogativelor ce i-au fost conferite, Administratorul Unic va purta titulatura generica de “Presedinte” sau
“Administrator Unic”
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
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13. Art. 20.2 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
20.2 Deciziile Administratorului Unic, inclusiv cele cu caracter patrimonial, sunt limitate numai de lege si de [prezentul Act
constitutiv. Administratorul Unic al societatii exercita si asigura administrarea societatii in sistem unitar, avand atributiile si
drepturile prevazute de prezentul Act constitutiv, de Legea nr. 31/1990 prividn societatile comerciale, republicata, precum si de
alte acte normative aplicabile.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
14. Art. 20.3 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:
20.3 Administratorul Unic poate decide, in nume propriu, asupra oricarui act sau fapt juridic implicand, implicat de sau avand
legatura cu societatea, cu administrarea acesteia sau cu relatiile sale de orice fel, cu partenerii comercialisau cu autoritatea de stat
sau locala, fiind mandatat ca, in numele si pe seama societatii, sa decida direct sau sa mandateze atributii in acest sens in legatura
cu relatiile financiare, comerciale, bancare, fiscale sau de alt fel ale societatii, cu respectarea principiilor bunei – credinte, cu
diligenta bunului proprietar si cu respectarea intereselor majore ale societatii si a hotararilor adunarii generale a actionarilor.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
15. Art. 20.4 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.4 Exercitiul atributiilor mentinate la art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata pot
fi delegate catre Administratorul Unic al societatii, in limitele si potrivit dispozitiilor Art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicata si modificata.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
16. Art. 20.5 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.5. Administratorul Unic poate delega o parte din atributiile sale Directorului general, Daca se considera necesar,
Administratorul Unic poate delega o parte din competentele sale catre alte persoane sau catre un Comitet de directie, condus de
Directorul General.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
17. Art. 20.6 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.6. Conducerea societatii este incredintata unui Director General, acesta avand atributiile si competentele determinate de catre
Administratorul Unic si cele prevazute de prezentul Act constitutiv. Presedintele poate indeplini si functia de director general, ,
asigurand si conducerea operativa a societatii.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
18. Art. 20.7 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.7. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Administratorul unic sau de Directorul General – in limitele
imputernicirior date acestuia de Administratorul Unic al Societatii, . Totodata, Administratorul Unic poate delega unei alte
persoane, pentru anumite acte/operatiuni de indeplinit, dreptul de reprezentare, eliberand in acest sens o delegatie/imputernicire
speciala.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
19. Art. 20.8 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.8. Administratorul Unic va putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limitele
legii.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
20. Art. 20.9 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.9. Administratorul Unic este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
societatii.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
21. Art. 20.10 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
20.10. Directorul General si Administratorul Unic raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite,
pentru abaterile de la statut si pentru greseli grave in administrarea societatii.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
22. Art. 21 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
Art. 21. Administratorul Unic are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor
stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale, şi are, în
principal, atribuţiile următoare:
1. stabileste pe termen scurt, lung si mediu, directiile principale de activitate si de dezvoltare a societatii, precum si tactica si
strategia de marketing, de ceretare si dezvoltare;
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2.

aproba organigrama societatii, regulamentul de organizare si functionare, precum si a sistemului de salarizarea
personalului, potrivit legislatiei in vigoare;
3. stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare ;
4. numirea directorilor si a Directorului General al societatii si stabilirea remuneratiei acestora ;
5. supravegherea activitatii directorilor ;
6. pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia.
7. Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolventei ;
8. aproba orientarile in politica de comercializare a masurilor si operatiunilor de import-export si schimburi directe cu
firme din strainatate;
9. supune annual adunarii generale a actionarilor, in termen de maxim 4 luni de la incheierea exercitiului financiar
economic, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si
proiectul de program de activitate si proietctul de buget al societatii pe anul urmator si raportul auditorului financiar;
10. numeste Directorul General, fixeaza renumeratia acestuia si stabileste atributiile si competentele acestuia ;
11. stabileste masuri pentru paza bunurilor societatii si asigurarea patrimoniului, luand toate masurile necesare in acest
sens, in conformitate cu prevederile legale;
12. asigura legatura permanenta cu sindicatele libere din cadrul societatii si cu reprezentantii salariatilor pentru rezolvarea
operativa a problemelor ce apar, in scopul desfasurarii optime a procesului de comercializare;
13. reprezinta societatea in relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice, indiferent de natura acestora
(rezidente/nerezidente, de stat sau locale ori private)
14. sa instraineze sub orice forma, respectiv sa dobandeasca orice bunuri mobile si/sau imobile, sa contracteze imprumuturi
bancare si/sau nebancare, sa constituie, in favoarea societatii si/sau pentru terte persoane fizice si/sau juridice, garantii
rale sau personale mobiliare sau imobiliare avand ca obiect bunuri mobile si/sau imobile ale societatii, sa aduca in
garantie bunuri mobile si/sau imobile apartinand societatii pentru o terta persoana, fizica si/sau juridica, sa
dobandeasca ori sa constituie in garantie ori sa inchirieze sau sa dispuna in orice mod, in nume propriu si fara
autorizarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, de bunuri mobile si/sau imobile catre sau de la societate ori
catre sau de la orice alta persoana fizica si/sau juridica avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale
societatii, putand negocia, fixa, diminua ori stabili, cu orice persoana fizica si/sau juridica, termenii contractuali,
inclusiv dobanda, pret, obiectul contractului si orice alt aspect in legatura cu respectivul contract si/sau operatiune ce se
doreste a fi realizata semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor.,
15. sa incheie in nume propriu, fara autorizarea adunarii generale extraordinare a actionarilor,si indiferent de valoare,
contracte de vanzare-cumparare, imprumut bancar si/sau nebancar, cesionare, cesiune, inchiriere, asociere, contracte de
garantii reale mobiliare si/sau imobiliare, bancare sau nebancare si orice alt gen de contract cu implicatii patrimoniale
asupra societatii, indiferent de valoarea bunului ori valoarea baneasca ce formeaza obiectul respectivului contract,
semnatura sa fiind pe deplin opizabila atat societatii, cat si tertilor
16. rezolva orice alte probleme stabilita de adunarea generala a actionarilor si de legislatia in vigoare, fiind abilitat cu
aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale a actionarilor
17. decide cu privire la orice problema data in competenta sa de lege, de prezentul act constitutiv sau de adunarea generala.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
23. Art. 22 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
Art.22. Administratorul Unic va delega conducerea societăţii unui Director General.Directorul general al societatii, are in
principal urmatoarele atributii:
1. angajeaza, prin semnatura, societatea in relatiile cu tertii, in limita competentelor aprobate de Administratorul Unic
si/sau regulamentul de functionare;
2. angajeaza si elibereaza personalul si stabileste salarizarea acestora;
3. emite deciziile de recuperare a pagubelor aduse societatii, in conformitate cu prevederile codului muncii;
4. premiaza sau sanctioneaza personalul din societate;
5. incheie contractul colectiv de munca, daca este cazul;
6. asigura masurile de respectare a ordinei si disciplinei;
7. rezolva orice problema ce intra in competenta sa, in conformitate cu legislatia in vigoare.
8. aduce la indeplinire hotararile adunarii generale si ale Administratorului Unic;
9. stabileste masurile pentru comercializarea marfurilor in mod ritmic si corespunzator contractelor incheiate ;
10. asigura actiunile necesare pentru apararea integritatii patrimoniului societatii;
11. stabileste raspunderile si competentele pe niveluri ierarhice si structuri organizatorice;
12. stabileste raspunderile si competentele pe niveluri ierarhice si structuri organizatorice, ca si relatiile dintre acestea;
13. intocmeste Rapoartele curente, trimestriale, semestriale si anuale si le transmite catre entitatile pietei de capital conform
prevederilor specifice aplicabile ;
14. indeplineste toate atributiile prevazute in dispozitiile legale si imputernicirilor stabilite de Administratorul Unic
15. sa raporteze oricand, la solicitarea Administratorului unic, orice aspect legat de deciziile adoptate si/sau actele
incheiate in numele si pentru societate cu ocazia exercitarii atributiilor/competentelor in cadrul Societatii.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
24.Art. 23 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
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Art.23. Indemnizatia de administrare a Administratorului Unic se va stabili prin hotararea adunarea adunarii generale a
actionarilor.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
25.Art. 26 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
Art.26. Auditorul financiar are urmatoarele atributii principale:
1. in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor de circulatie, a portofoliului de
efecte, casa si registrele de evidenta contabila si prezinta administratorului unic rapoarte de activitate;
2. la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de
administratorul unic asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii
generalea actionarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit
si pierderi;
3. la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;\
4. prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.
5. Intocmeste Raportul de audit financiar si orice alte documente referitoare la gestiunea societatii si situatiile financiare,
in conformitate cu prevederile legale aplicabile si le prezinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termenul si
forma prevazute de legislatia aplicabila Societatii.
6. Indeplineste orice alte atributii care cad in sarcina acestuia conform reglementarilor specifice emise de Autoritatea de
Supraveghere Financiara cu privire la Societate
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
26.Art. 36 din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut :
Art. 36. Administratorul Unic va depune bilantul societatii in termenul prevăzut de lege, dupa aprobarea lui de Adunarea
Generala a Actionarilor, la organele competente (Administratia Financiara, Registrul Comertului, etc.) si publicat in Monitorul
Oficial.
Pentru____________Impotriva_________________

Abtinere________________

27. Stabilirea datei de 10.05.2017 ca ”data de inregistrare”, in conformitate cu art. 5 alin.11 din Regulamentul A.S.F. nr. 6/2009,
republicat.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
28. Stabilirea datei de 09.052017 ca data „ex date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind
exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________
29.Imputernicirea domnului ADRIAN GABRIEL HERDELAU, Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, sa
semneze prezenta Hotarare si sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Bursa de Valori
Bucuresti SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau orice alta persoana – fizica sau juridica – implicata in vederea
inregistrarii, publicarii, notificarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor catre orice persoana
interesata, precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indepinire a Hotararilor adoptate de Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor, putand intocmi, semna si depune ori primi orice acte ar fi necesare in acest scop, inclusiv
dreptul de a semna, in numele Societatii, contractul de prestari servicii de audit cu auditorul financiar numit conform prezentei
Hotarari, semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor, putand delega, pe baza de delegatie, o alta persoana
pentru a aduce la indeplinire prezenta Hotarare si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiui ar di necesare in scopul inregistrarii,
publicarii si aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor .
Pentru____________Impotriva_________________
Abtinere________________

Data acordarii procurii ……………………

ACTIONAR,
.............................................................................................................................................. ............................................................
( numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului actionarului persoana juridica, cu majuscule )
………………………….........................................................................................................................................................................
( semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului actionarului persoana juridica si stampila)
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