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CONVOCATOR  

 

Consiliul de Administratie al SC UTILAJ GREU SA cu sediul în orasul Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, 

cod 905100, jud. Constanta, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicatã în 2004, cu modificãrile si 

completãrile ulterioare, ale Legii 297/2004, Regulamentelor CNVM si dipozitiile Actului Constitutiv, 

întrunit în sedinta din 27.02.2017, convoacã Adunarea Generală Odinară a Actionarilor in data de 

01.04.2017 ora 09³° la sediul societatii. 

  

ORDINE DE ZI -  Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor 
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2016, în baza 

rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar. 

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii in baza rapoartelor privind activitatea 

desfasurata in exercitiul financiar 2016. 

3. Analiza îndeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performantã aprobate pentru exercitiul financiar 

2016. 

4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului investitional pentru 

exercitiul financiar 2017. 

5. Alegerea Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani si aprobarea încheierii contractului 

de administrare cu administratorii noi alesi. 

6. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performantã pentru exercitiul financiar 2017, anexã la 

Contractul de Administrare  si la Contractul de Mandat. 

7. Imputernicirea unei persoane pentru a efectua formele de publicitate legala in vederea indeplinirii 

hotarârilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si inregistrarii mentiunilor la 

Registrul Comertului. 

8. Aprobarea datei de 29.04.2017 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din 

Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor 

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 28.04.2017 ex-date conform  art. (2) 

alin. (2) lit. f
1
 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. 

 

La sedintã pot participa si vota numai actionarii inregistrati în Registrul Actionarilor societãtii la data 

de 20.03.2017, stabilitã ca datã de referintã. 

  Capitalul social al SC UTILAJ GREU SA este format din 676.587 actiuni nominative, fiecare actiune 

dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a actionarilor . 

    Actionarii reprezentând, individual sau împreunã, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul : 

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a  adunării  generale, cu conditia ca fiecare punct sã fie însotit de o 

justificare sau de un proiect de hotãrâre propus spre adoptare de adunarea generalã, pânã cel mai târziu în 

data de 11.03.2017. 

   - de a prezenta proiecte de hotãrâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 

a adunării generale, pana cel tarziu în data de 11.03.2017. 

   Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 

generale.  Societatea poate rãspunde inclusiv prin postarea rãspunsului pe website-ul sãu, la sectiunea 

„Întrebãri frecvente”. 

http://www.utilaj-greu.ro/
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    Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in 

plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul 

persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului 

care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acesteia, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu 

majuscule : „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARÃ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 

01.04.2017”.  

 Candidatii pentru posturile de administratori vor fi nominalizati de cãtre actionarii SC UTILAJ 

GREU SA înregistrati la SC Depozitarul Central SA pentru data de referintã prevãzutã pentru întrunirea 

AGOA din 01.04.2017. 

       Data limitã pânã la care se pot depune candidaturile pentru administratori la SC UTILAJ GREU 

SA va fi data de 21.03.2017, ora 15
00

.  Lista cu informatii privind candidatii se aflã la sediul societãtii si 

poate fi consultatã si completatã de cãtre actionari .   

     Documentele, materialele informative si proiectul de hotarâre a adunării generale referitoare la 

problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societãtii – www.utilaj-greu.ro  si/sau  la 

sediul societatii, incepand cu data de 28.02.2017, in zilele lucratoare intre orele 9°°-15°°. 

     Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generalã direct sau pot fi 

reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura 

speciala.  

     Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generalã este permis prin simpla proba a 

identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul 

actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data 

persoanei fizice care le reprezinta.  

     Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 11.03.2017  în 

zilele lucrãtoare intre orele 9°°-15°° sau se pot descãrca de pe web-site-ul societãtii. Un exemplar al 

procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii pana inclusiv în data de 30.03.2017, un 

exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta 

calitate.  

    Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de 

adunarea generalã, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi 

obtinut, incepand cu data de 11.03.2017, în zilele lucrãtoare, intre orele 9°°-15°° 
 
de la sediul social al 

societatii sau de pe site-ul www.utilaj-greu.ro . 

     In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe 

actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare 

in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 30.03.2017, ora 15°°, in 

plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ 

A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01.04.2017". 

      Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul 

pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale. 

 Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon: 0241-234395 

intre orele 9°°-15°°. 

      In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, 

adunarea generalã este convocatã pentru data de 02.04.2017, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului 

de desfasurare a lucrarilor acesteia. 

 

 

  

       Presedinte  Consiliul de Administratie, 

ec. Mihai Manea 
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