
Consiliul de Administratie al SC ROFEP SA  cu sediul in Municipiul    

      Urziceni  DN 2 Km 57,5 Judetul Ialomita 

 

CONVOACA 

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la data de  

10.02.2016 orele 10:00, respectiv 11:00, la sediul societatii, pentru toti 

actionarii inregistrati la SC Depozitarul SIBEX  SA Sibiu la sfarsitul zilei de 

25.01.2016, cu urmatoarea: 

Ordinea  de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 
 

1) Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie a SC ROFEP SA 

Urziceni, ca urmare a renuntarii  exercitarii mandatului de administrator de 

catre D-l Stoian Dumitru. Stabilirea duratei mandatului de administrator al 

noului membru ales ; Lista cuprizand informatii cu privire la numele, 

localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse 

pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor la sediul 

societatii, putand fi consultata si completata de acestia ; Data limita pana la 

care se pot depune candidaturile este de 01.02.2016. 

2) Renuntarea unui cenzor la mandat, alegerea unui nou  cenzor in comisia de 

cenzori pe o perioada de 3 ani, fixarea remuneratiei cuvenite. 

3) Stabilirea datei de 26.02.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea 

       actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta 

     Adunare Generala a Actionarilor.  

 

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 
 

1) Modificarea Actului constitutiv al societatii prin inscrierea mentiunilor cu 

privire la componenta noului Consiliului de Administratie si a comisiei de 

cenzori. 

2) Restructurarea facilitatii aflata in sold la Raiffeisen Bank cu prelungirea 

scadentelor. 

 

 Informatiile cu privire la convocarea adunarii generale si la documentele 

care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, proiectele de hotarari, formularele 

de procura speciala care urmeaza sa fie utilizate sunt puse la dispozitia actionarilor  

pe website-ul societatii (www. rofep.ro) sau la sediul societatii in zilele lucratoare 

intre orele 9.00 -14.30 sau vor fi transmise prin servicii postale fiecaruia dintre 

actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens. 

 Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Actionarii pot fi 

reprezentati prin alti actionari si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de 

procura speciala. Data limita  de depunere a procurilor speciale este de 05.02.2016, 

ora 14:00 ,la sediul societatii. Procurile neprezentate in termenul prevazut sau in 

alta forma decat cea mentionata pe site-ul societatii, nu vor fi luate in considerare. 



 Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin 

corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin 

corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, cu 

legalizare de semnatura, insotite de copia actului de identitate valabil al 

actionarului se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel 

incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare. 

Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru 

determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala. 

 Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala va fi 

permis in baza actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice iar in 

cazul actionarilor persoane juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane 

fizice, cu procura speciala data persoanei care le reprezinta.  

 Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal 

in baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta 

calitate.  

 Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat 

reprezentatul legal) sa prezinte procura speciala semnata de reprezentantul legal si 

documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, 

precum si actul de identitate al participantului la adunare.  

 Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 

5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce , in termen de 15 zile de la 

data publicarii convocarii, drept exercitat numai in scris (transmis prin servicii de 

curierat sau prin mijloace electronice), puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale 

cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un  proiect de 

hotarare propus spre adoptare  de adunarea generala si de a prezenta proiecte de 

hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 

adunarii generale. 

 Fiecare actionar are dreptul sa adreseze  intrebari privind punctele de pe 

ordinea de zi a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii 

generale. 

 Propunerile, solicitarile si intrebarile actionarilor vor putea fi transmise 

numai in scris, la sediul societatii ( prin servicii de curierat sau prin mijloace 

electronice), iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitarii si 

copii ale documentelor care sa ateste identitatea si calitatea de actionar sau 

reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica.  

 In cazul in care la prima convocare a Adunarii Generale a Actionarilor nu se 

va intruni cvorumul de prezenta prevazut de dispozitiile legale, se convoaca cea 

de-a doua Adunare Generala  a Actionarilor cu aceeasi ordine de zi, pentru data de 

11.02.2016, la aceleasi ore si in acelasi loc, pentru toti actionarii societatii 

inregistrati la data de referinta mentionata. 

 

 

              PRESEDINTE CA  -  STOIAN DUMITRU 


