de pe situ aţiile financiare anuale pentru exerciţiul
financiar 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, însoţite de
raportul administratorilor, raportul auditorului financiar.

(48/6.237.805)

procură specială de reprezentare se poate procura de la
sediul social de către acţionarii care îşi dovedesc această
calitate începând cu data de publicării prezentului
convocator şi până la data de 19.10.2020.

S ocietatea
BEGA UTILAJE CONSTRUCŢII - S.A.
CONVOCARE
A d m in is tra to ru l unic al S .C . BEG A U TILAJE
CONSTRUCŢII - S.A., cu sediul în str. Nicolae Pascu nr.
61-63, sector 3, Bucureşti, înregistrată la O.R.C. sub nr.
J40/25415/1993 C.U.I. 4929117, atribut fiscal RO,
convoacă la sediul so cie tă ţii, Adunarea G eneraiă
Ordinară a Acţionarilor în data de 21.10.2020, ora 12.00,
prima convocare, la sediul social, în conformitate cu
prevederile art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată,
pentru toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor Emitentului la sfârşitul zilei de 07.10.2020
care este dată de referinţă conform dispoziţiilor legale. în
cazul neîndeplinirii condiţiilor statuare sau a oricăror altor
condiţii legale de validare, Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor se va ţine în data de 22.10.2020, la aceeaşi
oră şi în acelaşi loc, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea înregistrării contabile în contul „alte
venituri din exploatare” a sumei de 37.532,56 lei,
reprezentând dividende distribuite şi neridicate de
acţionari, aferente exerciţiului financiar al anului 2015, ca
efect al incidenţei prescripţiei extinctive.
2. Aprobarea înregistrării contabile în contul „alte
venituri din exploatare” a sumei de 67.754,18 lei,
reprezentând dividende distribuite şi neridicate de
acţionari, aferente exerciţiului financiar al anului 2016, ca
efect al incidenţei prescripţiei extinctive.

Până la data de 19.10.2020, ora 12.00, pot fi depuse
la sediul societăţii procurile speciale de reprezentare a
acţionarilor.

(49/6.237.806)
S ocietatea CASA 2002 IMPEX - S.R.L.
ANUNŢ
în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societăţile, cu modificările şi completările ulterioare,
societatea CASA 2002 IMPEX - S.R.L., cu sediul social în
Bucureşti, sectorul 3, str. Râmnicu Sărat nr. 5, bl. H15, sc.
1, et. 2 , ap. 12, având numărul de ordine în registrul
comerţului J40/1008/2002, codul unic de înregistrare
14446489 şi o cifră anuală de afaceri de peste 10
milioane lei, confirmă că a depus sub numărul INTERNI
- 212308440 - 2020 din data de 10.06.2020 la Direcţia
Regională a Finanţelor Publice Bucureşti/Administraţia
Fiscală pentru Contribuabilii Mijlocii Bucureşti, copie de
pe situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar 1
ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, însoţite de raportul
administratorului.
(50/6.237.807)
S ocieta tea REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A.
CONVOCARE
Consiliul de Administraţie al societăţii REMARUL 16
FEBRUARIE - S.A., având sediul în Cluj-Napoca, str.

3. Aprobarea înregistrării contabile în contul „alte
v e n itu ri din e x p lo a ta re ” a sum ei de 7.976,40 lei,
reprezentând dividende distribuite şi neridicate de
acţionari, aferente exerciţiului financiar al anului 2017, ca
efect a! incidenţei prescripţiei extinctive.

Tudor Vladim irescu nr. 2-4, înm atriculată la Oficiul

Accesul în sala de şedinţă al acţionarilor îndreptăţiţi să
participe la adunarea generală a acţionarilor este permis
prin sim p la probă a id e n tită ţii a cesto ra , în cazul

cererea acţionarului TRANSFEROVIAR HOLDING -

Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod
unic de înregistrare 201373, întrunit în şedinţa de lucru la
sediul societăţii, în data de 15.09.2020, în conformitate
cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 R, la
S.R.L., cu o deţinere de 72,37% din capitalul social al
societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a

acţionarilor persoane fizice. Iar în cazul acţionarilor
persoane ju ridice şi al a cţionarilor persoane fizice
reprezentaţi, cu procura specială dată persoanei fizice
care le reprezintă.

Acţionarilor (AGEA) pentru data de 19.10.2020 ora 11.00,

Acţionarii pot obţine de la sediul societăţii informaţii
suplimentare referitoare la ordinea de zi, iar formularul de

în cazul în care la d a ta de 1 9.1 0.2 0 20 nu se

la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscrişi în
Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 09.10.2020
considerată data de referinţă.
îndeplinesc condiţiile de cvorum, şedinţa AGEA se va

desfăşura în data de 20 .10 .2020 , ora 1 1 .00 , în acelaşi
loc, cu aceeaşi ordine de zi.
Convocarea A dunării Generaie E xtraordinare a
Acţionariior are următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea completării procedurii de majorare a
capitalului social al societăţii REMARUL16 FEBRUARIE
- S.A. aprobată conform Hotărârii AGEAnr. 3/19.11.2019,
astfel: majorarea capitalului social are loc într-o singură
etapă, cu valoarea maximă de 10.226.015 lei, respectiv
de la valoarea actuală de 5.113.007,5 lei până la
valoarea maximă de 15.339.022,5 lei, prin emiterea unui
număr de 4.090.406 acţiuni nominative, fiecare cu o
valoare nominală şi cu preţ de emisiune de 2,5 lei şi se
realizează prin subscrierea de către acţionarii existenţi,
înregistraţi în registrul acţionarilor la data de înregistrare
0 5 .1 2 .2 0 1 9 - aprobată prin H otărârea AG EA nr.
3/19.11.2019, atât în numerar cât şi prin conversia în
acţiuni a oricărei creanţe certe, lichide şi exigibile,
deţinute de acţionarii existenţi (înregistraţi în registrul
acţionarilor la data de înregistrare 05.12.2019) faţă de
REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A.
2. Confirmarea tuturor condiţiilor în care se realizează
procedura de majorare a capitalului social al societăţii
REM ARUL 16 FEBRUARIE - S.A. aprobată prin
Hotărârea AGEAnr. 3/19.11.2019, respectiv:
a) majorarea de capital social cu aport în numerar şi
prin conversia în acţiuni a oricărei creanţe certe, lichide şi
exigibile deţinută de acţionarii existenţi (înregistraţi în
registrul acţionarilor la data de înregistrare 05.12.2019)
faţă de REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A. se va realiza
prin oferirea a cţiunilor noi emise spre subscriere,
d e ţin ă to rilo r de drepturi de p re fe rinţă aparţinând
acţionarilor existenţi la data de înregistrare 05.12.2019 aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019, care vor
putea subscrie proporţional cu cotele de participare
deţinute la data de înregistrare. Majorarea de capital
social se va realiza cu acordarea posibilităţii păstrării
ponderii deţinute de fiecare acţionar în capitalul social al
societăţii;
b) acţiunile nou-emise rămase nesubscrise ca urmare
a exercitării drepturilor de preferinţă se vor anula prin
decizia Consiliului de Administraţie, care va constata
rezultatele efective ale majorării capitalului social şi care
va aproba m o d ificarea A ctu lu i c o n s titu tiv în mod
corespunzător. Valoarea cu care se va majora capitalul
social va fi dată de numărul şi valoarea acţiunilor noi
efectiv subscrise de acţionari;

c) majorarea de capital social se realizează fără primă
de emisiune;
d) preţul de emisiune pentru o acţiune nou-emisâ,
subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferinţă de
către persoanele înregistrate în registrul acţionarilor
societăţii ca acţionari la data de înregistrare 05.12.2019 aprobată prin Hotărârea AGEAnr. 3/19.11.2019 este 2,5
lei/acţiune. Acţiunile subscrise de acţionarii societăţii vor
fi integral plătite la data subscrierii.
e) numărul drepturilor de preferinţă este de 2.045.203.
Fiecărui acţionar înregistrat în registrul acţionarilor la
data de înregistrare 05.12.2019 aprobată prin Hotărârea
AGEA nr. 3/19.11.2019 îi va fi alocat un număr de drepturi
de preferinţă egai cu numărul acţiunilor deţinute la
respectiva dată de înregistrare.
f) pentru subscrierea unei acţiuni nou-emise în cadrul
dreptului de preferinţă este necesar un număr de 0,5
drepturi de preferinţă (respectiv o acţiune deţinută la data
de înregistrare 05.12.2019 - aprobată prin Hotărânea
AGEA nr. 3/19.11.2019 generează un drept de preferinţă
cu care se vor putea subscrie 2 acţiuni nou-emise).
g) perioada de exercitare a dreptului de preferinţă va
fi de 1 lună de la data stabilită în prospectul pentru
emisiunea acţiunilor în cadrul majorării de capital social
cu acordarea dreptului de preferinţă şi va începe la o dată
ulterioară datei de înregistrare aferente majorării de
capital social şi ulterioară datei de publicare a Hotărârii
AGEA în Monitorul Oficial al României;
h) drepturile de preferinţă nu se tranzacţionează;
i) toate d e ta liile n ecesare a c ţio n a rilo r pentru
exercitarea dreptului de preferinţă (cum ar fi procedura
de s u b scrie re , p erioada e fe ctivă de su bscriere,
modalitatea de plată a acţiunilor subscrise, validarea
subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse în
p ro spe ctul care va fi a probat de A u to rita te a de
Supraveghere Financiară, urmând ca acest prospect să
fie publicat înainte de începerea efectivă a perioadei de
exercitare a dreptului de preferinţă.
3.
Aprobarea mandatarii Consiliului de administraţie
pentru: - a întocmi lista cu acţionarii existenţi (înregistraţi
în re g istru l a c ţio n a rilo r la data de în re g is tra re
0 5 .1 2 .2 0 1 9 ) care d e ţin fa ţă de REM ARUL 16
FEBRUARIE - S.A., creanţe certe, lichide şi exigibile şi
valoarea acestor creanţe la data şedinţei AGEA, acţionari
care pot subscrie cu aceste creanţe în cadrul majorării de
capital social;
- a contacta un expert financiar independent şi a
obţine un raport de certificare a creanţelor deţinute de

acţionari faţă de REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A. în
termen de 15 zile de la data şedinţei AGEA.
4. Aprobarea mandatârii Consiliului de Administraţie
cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării
majorării de capital social, aprobarea ca la expirarea
perioadei de subscriere prin decizie să constate numărul
acţiunilor noi care au fost subscrise şi numărul acţiunilor
ce se anulează, să stabilească valoarea cu care se
majorează capitalul social, să modifice articolele aferente
din Actul constitutiv al societăţii, în conformitate cu noua
valoare a capitalului social, să efectueze formalităţile
necesare la instituţiile competente în vederea înregistrării
m ajorării ca pita lu lu i social. A probarea m andatârii
Consiliului de Administraţie pentru a întocmi şi semna
toate actele necesare privind majorarea.
5. A probarea datei de 05.11.2020 ca dată de
înregistrare şi a datei de 04,11.2020 ca ex-date.
6. Aprobarea mandatarii Preşedintelui Consiliului de
Administraţie sau a preşedintelui de şedinţă să conducă
şedinţa, să semneze în numele acţionarilor hotărârile
ado p ta te , A ctul c o n stitu tiv a ctu a liza t, adoptat cu
modificările aprobate, precum şi orice acte impuse de
hotărârile adoptate şi a consilierului juridic al societăţii,
Poptean Carmen Ramona, să întocm ească toate
formalităţile legale necesare ducerii la îndeplinire a
hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Monitorul
Oficial a! României, depunerea/ridicarea de cereri şi alte
în s c ris u ri în scopul re a liz ă rii o p e ra ţiu n ilo r de
înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerţului
Cluj şi oriunde a fi necesar.
Acţionarii, reprezentând individual sau împreună cel
puţin 5% din capitalul social, au dreptul în termen de 15
zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, 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 transmise prin servicii de curierat/prin
mijloace electronice.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii
întrebări, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării,
cel târziu până la data de 16.10.2020.
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 , înce p ân d cu data de
18.09.2020.

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 R egulam entul ASF nr. 5/2018. R eprezentarea
acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât
acţionarii, în baza unei împutemiciri/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 c ific e de vo t 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, în rrwd
individual sau printr-o formulare generică referitoare la o
anumită categorie de em itenţi, inclusiv în ceea ce
priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea
să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui
intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct.
20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
împuternicirile/procurile speciale sau generale, după
caz, se vor depune în original la sediul societăţii sau prin
m ijlo a ce e le c tro n ic e , având a ta şa tă sem nătură
e le ctro n ică
e xtin să , la a dresa de e-m ail:
office@ rem arul.eu, până la data de 16.10.2020. 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).
în contextul actual, pentru prevenirea/lim itarea
răspândirii Coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul
populaţiei, în conform itate cu prevederile legale în
vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la
AGEA şi exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de
pe ordinea de zi a AGEA prin utilizarea votului prin
co re sp o n d e n ţă şi recom andăm a cce sa re a şi
transmiterea documentelor aferente AGEA prin mijloace
de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care
este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin
poştă, se rvicii de curierat sau a depunerii în mod
personal la registratura emitentului.

(51/6.237.808)

