Acţionarii au dreptul să voteze şi prin corespondenţă.
în acest caz, buletinul de vot se completează sub
semnătură legalizată de către acţionar (persoană fizică
sau juridică) şi se expediază sau se depune la sediul
societăţii, până cel mai târziu la data de 25.04.2016, data
num ărului de registratură, în s o ţit de urm ătoarele
documente:
Pentru persoane fizice:
- copie BI/CI sau paşaport, după caz, cu CNP (cod
numeric personal) înscris lizibil.
Pentru persoane juridice:
- copie certificat de înmatriculare ORC (legalizată);
- copie BI/CI sau paşaport reprezentant legal, cu CNP
(cod numeric personal) înscris lizibil;
- dovada calităţii de reprezentant legal (certificat
constatator eliberat de ORC, în original, emis după data
de referinţă stabilită pentru adunare).
Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un
reprezentant numai în situaţia în care acesta a primit din
partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire
specială/generală care se depune la societate până la
data de 25.04.2016, ora 08.00.
Buletinul de vot este corect completat atunci când
pentru fiecare punct din ordinea de zi înscris pe buletinul
de vot se exprima o singură opţiune („Pentru” sau
„împotrivă" sau „Abţinere”).
înregistrarea acţionarilor, înmânarea buletinelor de vot
şi accesul în sala de şedinţă se face doar pe baza actului
de id e n tita te , în tre ore le 0 7.3 0-8.0 0 la data de
27.04.2016.
în situaţia în care la data de 27.04.2016, ora 8.00, nu
se întruneşte cvorumul prevăzut de lege, adunarea
g e n e ra lă o rd in a ră a a c ţio n a rilo r va avea loc la

Societatea REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A.
CONVOCARE
Consiliul de Administraţie al societăţii REMARUL 16
FEBRUARIE - S.A., având sediul în Cluj-Napoca, str.
Tudor Vladim irescu nr. 2-4, înm atriculată la O ficiul
Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod
unic de înregistrare R0201373, întrunit în şedinţa de
lucru la sediul so cie tă ţii din data de 24.03.2016,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
(AGOA) şi Adunarea G enerală E xtraordinară a
Acţionarilor (AGEA) pentru data de 27.04.2016, ora
11.00, şi respectiv ora 12.00, la sediul societăţii, pentru
toţi acţionarii înscrişi în Registrul acţionarilor la sfârşitul
zilei de 15.04.2016, considerată dată de referinţă şi care
au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărior
generale.
în cazul în care la data de 2 7 .0 4 .2 0 1 6 nu se
îndeplinesc condiţiile de cvorum, şedinţele AGOA şi
AGEA se vor desfăşura în data de 28.04.2016, ora 11.00
şi respectiv 12.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
C o n vocarea

G enerale

O rd in a re a

Acţionarilor cu analizarea şi aprobarea următoarelor
puncte pe ordinea de zi a şedinţei:
1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de gestiune al
C o n s iliu lu i de A d m in is tra ţie p rivin d re zu lta te le
econom ico-financiare ale societăţii REMARUL 16
FE B R U A R IE - S.A. în anul 2015, conform
Regulamentului CNVM nr. 1/2006;
2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a contului
de profit şt pierdere pentru exerciţiul financiar 2015,
precum şi aprobarea reportării profitului realizat în anul

28.04.2016, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi
ordine de zi.
începând cu data convocării adunării generale,
împuternicirile speciale, documentele adunării generale
ordinare a acţionarilor, proiectele de hotărâre aferente
punctelor de pe ordinea de zi şi buletinele de vot prin
corespondenţă se pot obţine şi consulta de către
acţionari de pe site-ul societăţii www.upetgroup.ro.

2015;

Pentru alte informaţii aferente convocării adunării
generale ordinare a acţionarilor, vă puteţi adresa direct la
sediul societăţii sau la nr. de telefon 0245213023, între
orele 9.00-13.00, începând cu data de 25.03.2016 sau la
urm ătoarea
adresă
de
e-m ail:
juridic_acţionariat@upetgroup. ro.

2015;
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A du n ării

3. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent
exerciţiului financiar 2015;
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
programului de investiţii pe 2016;
5. A prob a re a d e scă rcă rii

de

g e stiu n e

a

administratorilor şi directorilor societăţii, pentru anul 2015
şi ratificarea contractelor încheiate de societate în anul

6. Confirmarea în funcţia de administrator, membru al
consiliului de administraţie a domnului Ciceo VasileAdrian, numit adm inistrator provizoriu prin Decizia
C onsiliului de A dm inistraţie nr. 1 din 30.10.2015,
stabilirea duratei mandatului de 4 ani începând cu data
şedinţei AGOA şi a remuneraţiei noului administrator,

identică cu a celorlalţi administratori, conform Hotărârii
Adunării Generale Ordinare a A cţionarilor nr. 3 din

de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de
garanţie reală mobiliară/imobiliară, orice act adiţional la
contractul/contractele de credit/factoring şi la contractele
11.12.2012;
7. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit de garanţie reală mobiliară/imobiliară; (ii) orice contract
financiar a auditorului ELF EXPERT - S.R.L., cu sediul în nou de garanţie reală mobiliară/imobiliară, precum şi
Bucureşti, str. Negustori nr. 25, sectorul 2, înregistrată la orice document în legătură cu operaţiunile privind
Registrul comerţului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de facilităţile de credit acordate de bancă;
4. Aprobarea vânzării până la valoarea contabilă de
înregistrare RO1310754, cu 3 ani, de la data adoptării
12.000.000
lei a unor active după cum urmează:
prezentei hotărâri, în aceleaşi condiţii contractuale;
automotoare
adaptate pentru circulaţia pe calea
8. în conformitate cu prevederile articolului 238 din
Legea pieţei de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de ferată română; locomotive; autoturisme;
- mijloace fixe scoase din funcţiune;
16.05.2016 ca „Dată de înregistrare”, respectiv data care
5. Aprobarea achiziţionării unor mijloace fixe conform
serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se vor
programului
de strategie al societăţii şi a programului de
răsfrânge hotărârile AGOA, a datei de 13.05.2016 ca exdate, precum şi a datei de 31.05.2016 ca data plaţii, după investiţii aprobat pe anul 2016;
6. Aprobarea ca, alternativ celor aprobate la Art. 1 din
caz;
Hotărârea
AGEA REMARUL 16 FEBRUARIE - S A. nr.
9. Aprobarea mandatarii preşedintelui consiliului de
a d m in is tra ţie să sem neze în num ele a c ţio n a rilo r
hotărârile adoptate, precum şi orice acte impuse de
hotărârile adoptate şi a consilierului juridic al societăţii
P optean Carm en Ram ona să înto cm e a scă toate
formalităţile legale ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără
a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României,
depunerea/ridicarea de cereri şi alte înscrisuri în scopul
re a liz ă rii o p e ra ţiu n ilo r de în re g is tra re /rid ic a re a
hotărârilor în Registrul Comerţului Cluj şi oriunde ar fi
necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu
C.l. seria KX nr. 587794.
Convocarea Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor are următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea plafonului de credite a societăţii valabil
până la data aprobării bilanţului aferent anului financiar
2016, în sumă de 45.000.000 lei şi garantarea acestora
prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor
stocuri, mijloace fixe, acţiuni, facturi sau alte fonduri de
garantare care funcţionează în România;
2. Menţinerea garanţiilor pentru eşalonările la plată a
datoriilor societăţii către ANAF şi furnizori, până la
valoarea de 10.000.000 lei;
3. împuternicirea reprezentanţilor legali ai societăţii
(împuterniciţi de către consiliul de adm inistraţie) să
semneze împreună, să negocieze/asume şi să decidă în

1/16.06.2015 nu se duc la îndeplinire până la sfârşitul
anului 2016, societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. să participe la majorarea capitalului social al
societăţii Uzina de Vagoane Aiud - S.A., în schimbul
conversiei creanţei sau a unei părţi din creanţa certă şi
exigibilă deţinută de REMARUL 16 FEBRUARIE - S A
asupra societăţii Uzina de Vagoane Aiud - S.A., în acţiuni
noi emise de Uzina de Vagoane Aiud - S.A.
7. Aprobarea mandatării directorului general în funcţie
al societăţii pentru efectuarea demersurilor necesare
ducerii la îndeplinire a celor propuse spre aprobare la
punctul 6 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA şi pentru
semnarea tuturor documentelor aferente, în numele şi pe
seama societăţii REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A.
8. în conformitate cu prevederile articolului 238 din
Legea pieţei de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de
16.05.2016 ca „Dată de înregistrare”, respectiv data care
serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se vor
răsfrânge hotărârile AGEA şi a datei de 13.05.2016 ca
ex-date.
9. Aprobarea mandatării preşedintelui consiliului de
a d m in istra ţie să sem neze în num ele a cţio n a rilo r
hotărârile adoptate, precum şi orice acte impuse de
hotărârile adoptate şi a consilierului juridic al societăţii
Poptean Carm en Ram ona să înto cm e a scă toate

numele şi pe seama societăţii orice clauză contractuală
(in clu siv, dar fără a se lim ita la: m o d a lită ţile de
rambursare şi a datelor de rambursare a creditului,
prelungirea duratei creditului, conversia creditului în altă
monedă, modificarea structurii garanţiilor creditului,
stabilirea costurilor aferente creditului etc.) şi să semneze
în numele şi pe seama societăţii: (i) contractul/contractele

formalităţile legale ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără
a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României,
depunerea/ridicarea de cereri şi alte înscrisuri în scopul
re a liz ă rii o p e ra ţiu n ilo r de în re g is tra re /rid ic a re a
hotărârilor în Registrul Comerţului Cluj şi oriunde ar fi
necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu
C.l. seria KX nr. 587794.

Acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15
zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al
României să introducă puncte pe ordinea de zi şi să
prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii îşi pot
exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind
transm ise prin se rv ic ii de c u rie ra t/p rin m ijloace
electronice.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor
cel târziu până la data de 24.04.2016.
Documentele referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin
corespondenţă, procurile speciale, proiectele de hotărâri
pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii sau de
pe s ite -u l w w w .re m a ru l.e u , începând cu data de

25.03.2016.
Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea
generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor
putea vota prin corespondenţă, şi îşi vor dovedi calitatea
în condiţiile şi cu documentele prevăzute de Dispunerea
de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum şi în conformitate
cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea
acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât
acţionarii, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau

generale.
împuternicirea specială poate fi acordată oricărei
persoane pentru reprezentare în adunarea generală şi
co n ţin e in s tru c ţiu n i s p e cifice de vot din partea
acţionarului care o acordă.
Acţionarul poate acorda o îm puternicire valabilă
pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând
reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în
dezbaterea adunării generale a acţionarilor a uneia sau
mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv
în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca
îm puternicirea să fie acordată de către acţionar, în
calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2
alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.
împuternicirile/procurile speciale sau generale, după

caz, se vor depune în original la sediul societăţii până la
data de 24.04.2016. în acelaşi termen buletinele de vot
prin corespondenţă completate şi semnate de acţionar se
vor depune la sediul societăţii personal sau prin poştă
recomandat cu confirmare de primire pe care să fie
trecută adresa expeditorului (acţionarului).
(20/4 .401 .576)

Societatea EMFOR MONTAJ - S.A.
CONVOCARE
Preşedintele Consiliului de Adm inistraţie, Caunii
Mihai, în conformitate cu dispoziţiile art. 117 din Legea
31/1990, republicată, cu m odificările şi completările
ulterioare, şi ale actului constitutiv, convoacă adunarea
generală ordinară a acţionarilor Societăţii Emfor Montaj S.A. în ziua de 27 aprilie 2016, ora 11.00, la sediul
Societăţii S.C. Electromontaj - S.A. din str. Candiano
Popescu nr. 1, sectorul 4, Bucureşti, cu următoarea
ordine de zi:
1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea raportului de
activitate al Consiliului de Administraţie şi al Comisiei de
Cenzori aferente anului 2015;
2. Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor
financiare anuale aferente anului 2015;
3. A probarea bugetului de venituri şi cheltuieli
aferente anului 2016;
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de
Administraţie pentru anul 2015;
5. Fixarea dividendului;
6. încetarea mandatului cenzorilor aleşi în adunarea
generală ordinară din data de 13.03.2013 şi din data de
25.04.2014, respectiv Rosoiu Barbu, Tofan Valeria
Lenuţa şi Drolea Ion;
7. Alegerea cenzorilor pentru următorul mandat de 3
ani şi stabilirea remuneraţiei cuvenite acestora.
Documentele şi materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la
sediul societăţii, în orice zi lucrătoare, între orele 8.3016.00, începând cu data publicării în Monitorul Oficial a
convocatorului.
Pot participa la adunare toţi acţionarii înregistraţi la
data de referinţă de 31 martie 2016.
Fo rm u la re le de procură pentru p articipa re a la
adunarea generală ordinară sunt disponibile la sediul
societăţii. Procurile se vor depune în original până cel mai
târziu cu 48 de ore înainte de data ţinerii adunării
generale ordinare.

în cazul neîntrunirii cvorumului necesar pentru prima
convocare, a doua convocare a adunării generale va
avea loc în data de 28 aprilie 2016, ora 11.00, la sediul
societăţii S.C. Electromontaj - S.A. din str. Candiano
Popescu nr. 1, sectorul 4, Bucureşti.
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