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CONVOCATOR	
	

	
În	conformitate	cu	prevederile	Legii	nr.	31/1990	republicată,	cu	modificările	şi	completările	
ulterioare,	ale	Legii	nr.	297/2004,	ale	Regulamentului	CNVM	nr.	1/2006	privind	emitenţii	şi	
operaţiunile	 cu	 valori	 mobiliare,	 ale	 Regulamentului	 CNVM	 nr.	 6/2009	 privind	 exercitarea	
unor	anumite	drepturi	ale	acţionarilor	în	cadrul	adunărilor	generale	ale	societăţilor,	Legii	nr.	
24/2017	 privind	 emitenţii	 de	 instrumente	 financiare	 şi	 operaţiuni	 de	 piaţă	 şi	 ale	 Actului	
Constitutiv	 al	 S.ROMAERO	 S.A.,	 Consiliul	 de	 Administraţie	 al	 ROMAERO	 S.A.	 -	 cod	 unic	 de	
inregistrare	 RO	 1576401,	 număr	 de	 ordine	 in	 Registrul	 Comerţului	 J40/3940/1991	 -	
convoacă:	

Adunarea	 Generală	 Ordinară	 a	 Acţionarilor	 la	 data	 de	 23.10.2017	 ora	 14,	 la	 sediul	
societăţii	din	Bucureşti,	Bulevardul	Ficusului	nr.	44,	Sector	1,	pentru	toţi	acţionarii	înregistraţi	
în	Registrul	Acţionarilor	la	data	de	referinţă	de	11.10.2017	cu	următoarea	ordine	de	zi:	

	
1. Alegerea	unor	membri	ai	Consiliului	de	Administraţie	al	societăţii	ROMAERO	S.A.		

Lista	 cuprinzând	 informaţii	 cu	 privire	 la	 numele,	 localitatea	 de	 domiciliu	 şi	 calificarea	
profesională	 a	 persoanelor	 propuse	 pentru	 funcţia	 de	 administrator	 se	 află	 la	 dispoziţia	
acţionarilor,	 putând	 fi	 consultată	 şi	 completată	 de	 aceştia,	 la	 sediul	 ROMAERO	 S.A.,	 la	
Secretariatul	 A.G.A.,	 începând	 cu	 data	 de	 22.09.2017.	 Candidaturile	 pentru	 funcţia	 de	
membru	în	Consiliul	de	Administraţie	se	pot	depune	la	secretariatul	societăţii, până	la	data	
de	6.10.2017;	

2. Numirea	auditorului	financiar	şi	fixarea	duratei	minime	a	contractului	de	audit	financiar.		
	
3. Radierea	de	la	Registrul	Comerţului	a	auditorului	financiar	ROMBAC	Audit	şi	Consultanţă.	

	
4. Aprobarea	 ex-date	 de	 13.11.2017	 şi	 a	 datei	 de	 14.11.2017	 ca	 dată	 de	 înregistrare,	

respectiv	 de	 identificare	 a	 acţionarilor	 asupra	 cărora	 se	 răsfrâng	 efectele	 hotărârilor	
Adunării	Generale	Ordinare	a	Acţionarilor	din	data	de	23/24.10.2017.	

	
5. Împuternicirea	Directorului	General	al	societăţii,	să	efectueze	toate	demersurile	necesare	

în	 vederea	 înregistrării	 hotărârilor	 Adunării	 Generale	 Ordinare	 a	 Acţionarilor	 şi	
îndeplinirii	tuturor	formalităţilor	necesare	in	faţa	autorităţilor	competente,	incluzând,	dar	
fără	a	se	limita,	la	Oficiul	Registrului	Comerţului,	Autoritatea	de	Supraveghere	Financiară,	
Bursa	 de	 Valori	 Bucureşti.	 Mandatarul	 sus	menţionat	 va	 putea	 delega	 puterile	 acordate	
conform	celor	de	mai	sus	oricărei	persoane	după	cum	consideră	necesar.	

	
Unul	 sau	 mai	 mulţi	 acţionari	 reprezentând,	 individual	 sau	 împreună,	 cel	 puţin	 5%	 din	
capitalul	social	au	dreptul:	de	a	introduce	până	la	data	de	06.10.2017	puncte	pe	ordinea	de	zi	
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a	 adunării	 generale	 ordinare	 a	 acţionarilor,	 cu	 condiţia	 ca	 fiecare	 punct	 să	 fie	 însoţit	 de	 o	
justificare	sau	de	un	proiect	de	hotărâre	propus	spre	adoptare	de	adunarea	generală	ordinară	
a	acţionarilor;	de	a	prezenta	până	la	data	de	06.10.2017	proiecte	de	hotărâre	pentru	punctele	
incluse	 sau	propuse	 spre	a	 fi	 incluse	pe	ordinea	de	zi	 a	 adunării	 generale	ordinare.	Fiecare	
acţionar	 are	 dreptul	 să	 adreseze	 întrebări	 privind	 punctele	 de	 pe	 ordinea	 de	 zi	 a	 adunării	
generale.	 Societatea	 are	 obligaţia	 de	 a	 răspunde	 la	 întrebările	 adresate	 de	 acţionari,	 sub	
condiţia	 respectării	 art.	 13	 (2)	 din	 Regulamentul	 CNVM	 nr.	 6/2009.	 Drepturile	 prevăzute	
anterior	pot	 fi	 exercitate	numai	 în	 scris	 (transmise	prin	servicii	de	 curierat	 sau	prin	e-mail:	
aga@romaero.com)	
Documentele	 şi	 informaţiile	 referitoare	 la	 problemele	 incluse	 pe	 ordinea	 de	 zi	 precum	 şi	
proiectul	 de	 hotărâre	 supus	 dezbaterii	 şi	 aprobării	 A.G.O.A.	 sunt	 disponibile	 la	 sediul	
ROMAERO	S.A.,	la	Secretariatul	A.G.A.,	începând	cu	data	de	21.09.2017,	precum	şi	pe	website-
ul	societăţii	ROMAERO	S.A.:	www.romaero.com.	
	
Participarea	la	şedinţa	adunării	generale	a	acţionarilor	se	face	conform	legislaţiei	specifice	în	
vigoare	 şi	 Actului	 Constitutiv	 al	 ROMAERO	 S.A.,	 prin	 reprezentare	 directă	 sau	 pe	 bază	 de	
împuternicire	 generală/specială.	 Formularele	 de	 împuternicire	 generală/specială	 pentru	
reprezentare	în	A.G.O.A.	şi	buletinele	de	vot	prin	corespondenţă	se	pot	obţine:	la	Secretariatul	
A.G.A.	 precum	 şi	 pe	 website-ul	 societăţii	 ROMAERO	 S.A.:	 www.romaero.com,	 secţiunea	
Legături	 –	 Romaero	 Info	 –	 Informaţii	 acţionari,	 începând	 cu	 data	 de	 21.09.2017	 şi	 vor	 fi	
depuse	 până	 la	 data	 de	 20.10.2017,	 sau	 pot	 fi	 transmise	 şi	 prin	 e-mail:	 aga@romaero.com,			
până	 la	 data	 de	 20.10.2017	 cu	 menţiunea	 clară	 pentru	 Adunarea	 Generală	 Ordinară	 din	
23/24.10.2017.		
	
În	 situaţia	 în	 care	 la	 prima	 convocare	 nu	 se	 întrunesc	 condiţiile	 legale	 de	 reprezentare,	
A.G.O.A.	se	reprogramează	pentru	data	de	24.10.2017,	în	acelaşi	loc,	la	aceeaşi	ora,	cu	aceeaşi	
ordine	de	zi.	
Informaţii	suplimentare	se	pot	obţine	la	telefon	021/599.41.04	;		fax	021/599.41.05.	
	
	
	

PREŞEDINTE	C.A.	

	

______________________	

Mircea	MODRAN	

	
	


