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Capitolul I. Introducere
Domeniu de aplicare
Prezenta procedur\ reglementeaz\ desf\[urarea Adun\rilor Generale ale Ac]ionarilor
societ\]ii AEROSTAR S.A.

Documente de referin]\
Adunarea General\ a Ac]ionarilor (“AGA”) societ\]ii AEROSTAR S.A. (“ARS” sau
“Societatea”) se desf\[oar\ potrivit prevederilor:
a) Legii nr. 24/2017 privind emiten]ii de instrumente financiare [i opera]iuni de pia]\;
b) Legii nr. 126/2018 privind pie]ele de instrumente financiare;
c) Legii societ\]ilor nr. 31/1990, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare;
d) Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emiten]ii de instrumente financiare [i
opera]iuni de pia]\;
e) Actului constitutiv al AEROSTAR S.A.;
f) Prezentei proceduri privind organizarea [i desf\[urarea AGA.

Principalele atribu]ii ale AGOA
Conform Actului Constitutiv, AGOA are urm\toarele atribu]ii principale:
a) s\ discute, s\ aprobe sau s\ modifice situa]iile financiare anuale, pe baza rapoartelor
prezentate de consiliul de administra]ie, de auditorul financiar, [i s\ fixeze dividendul;
b) s\ aleag\ [i s\ revoce membrii consiliului de administra]ie;
c) s\ numeasc\ sau s\ revoce auditorul financiar [i s\ fixeze durata minim\ a
contractului de audit financiar;
d) s\ fixeze remunera]ia cuvenit\ pentru exerci]iul în curs membrilor consiliului de administra]ie;
e) s\ se pronun]e asupra gestiunii consiliului de administra]ie;
f) s\ stabileasc\ bugetul de venituri [i cheltuieli [i, dup\ caz, programul de activitate,
pe exerci]iul financiar urm\tor;
g) s\ delege atribu]iile de conducere a societ\]ii Directorului General al acesteia;
h) s\ hot\rasc\ gajarea, închirierea sau desfiin]area uneia sau a mai multor unit\]i ale societ\]ii.
i) analizeaz\ rapoartele Consiliului de Administra]ie privind situa]ia economico –
financiar\, stadiul realiz\rii investi]iilor precum [i stadiul [i perspectivele societ\]ii referitoare la
profit [i dividende, pozi]ia pe piata intern\ [i interna]ional\, nivel tehnic, calitate, for]a de munc\,
protec]ia mediului, rela]iile cu clien]ii.
j) stabile[te data registrului ac]ionarilor pentru identificarea ac]ionarilor care urmeaz\
a beneficia de dividende sau alte drepturi [i asupra c\rora se r\sfrâng efectele hot\rârilor adun\rii
generale a ac]ionarilor. Aceasta dat\, numit\ [i data de înregistrare, va fi stabilit\ cu respectarea
perioadei legale.
k) stabile[te, dac\ este cazul, dividendul brut pentru o ac]iune. O dat\ cu stabilirea
dividendului, adunarea general\ a ac]ionarilor va stabili [i termenul în care acesta se va pl\ti
ac]ionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data aprob\rii situa]iei financiare
anuale aferente exerci]iului financiar încheiat;
l) s\ stabileasc\ condi]iile generale [i termenii specifici care vor fi prev\zu]i în
contractele de administrare; aceste contracte men]ionate trebuie s\ con]in\ cel pu]in urm\toarele
condi]ii [i termeni specifici: obiectul contractului, obliga]iile p\r]ilor, valoarea contractului
(indemniza]ii, alte drepturi), durata contractului, clauzele [i condi]iile de reziliere unilateral\, for]a
major\ [i încetarea contractului;
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m) s\ desemneze persoana (persoanele) care va (vor) perfecta [i semna din partea
societ\]ii contractele de administrare în condi]iile [i termenii specifici stabili]i de adunarea
general\ a ac]ionarilor.
Principalele atribu]ii ale AGEA
Conform Actului Constitutiv, AGEA are urm\toarele atribu]ii principale
a) schimbarea formei juridice a societ\]ii;
b) mutarea sediului societ\]ii;
c) schimbarea domeniului [i a obiectului principal de activitate al societ\]ii;
d) majorarea capitalului social;
e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi ac]iuni;
f) fuziunea cu alte societ\]i sau divizarea societ\]ii;
g) dizolvarea anticipat\ a societ\]ii;
h) conversia ac]iunilor nominative în ac]iuni la purt\tor;
i) conversia ac]iunilor dintr-o categorie în cealalt\;
j) conversia unei categorii de obliga]iuni în alt\ categorie sau în ac]iuni;
k) emisiunea de obliga]iuni;
l) hot\r\sc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, pe termen lung;
m) hot\r\sc în orice alt\ problem\ privind societatea.

Capitolul II. Convocarea AGA
Condi]ii de convocare
Adun\rile Generale ale Ac]ionarilor sunt convocate de c\tre Consiliul de Administra]ie
al AEROSTAR S.A.
Convocarea AGA se face cu cel pu]in 35 de zile înainte de data ]inerii adun\rii, prin publicarea
convocatorului într-un ziar de larg\ r\spândire [i în Monitorul Oficial Partea a IV-a, prin transmiterea de
comunicate c\tre BVB, ASF [i Depozitarul Central potrivit reglement\rilor speciale ale acestora, precum
[i pe site-ul Societ\]ii.
AGA poate fi convocat\, în baza hot\rârii Consiliului de Administra]ie, de c\tre
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie sau, în absen]a acestuia, de Vicepre[edinte, ori de câte
ori este cazul sau la cererea ac]ionarilor reprezentând cel pu]in 5% din capitalul social [i dac\
cererea indic\ problemele care urmeaz\ a fi înscrise pe ordinea de zi [i cuprinde dispozi]ii ce
intr\ în atribu]iile adun\rii generale a ac]ionarilor.
Cererea ac]ionarilor va fi înaintat\ Societ\]ii sub form\ de scrisoare recomandat\ adresat\
Pre[edintelui Consiliului de Administra]ie.
Pentru exerci]iul valid al acestui drept, ac]ionarii persoane fizice vor transmite Societ\]ii
[i copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pa[aport/Legitima]ie de [edere) iar ac]ionarii
persoane juridice vor prezenta [i un document oficial care atest\ calitatea de reprezentant legal
al semnatarului (dovada emis\ de o autoritate competent\, în original sau copie conform\ cu
originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data cererii de convocare).
Societatea poate solicita respectivilor ac]ionari [i extrasul de cont din care rezulta calitatea
de ac]ionar si num\rul de ac]iuni de]inute, emis de Depozitarul Central sau, dup\ caz, de c\tre
participan]ii care furnizeaz\ servicii de custodie.
Documentele prezentate într-o limb\ str\in\, alta decât limba englez\ (cu excep]ia actelor
de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi înso]ite de traducerea realizat\ de un traduc\tor
autorizat, în limba român\ sau în limba englez\.
În cazurile în care Consiliul de Administra]ie nu este în m\sur\ s\ convoace sau refuz\ convocarea
AGA, cererea se va adresa instan]ei de la sediul Societ\]ii. În orice caz, Pre[edintele Consiliului de
Administra]ie va notifica deîndat\ Consiliului de Administra]ie cererea de convocare a unei AGA.
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În cazul cererii valide de convocare primit\ din partea unor ac]ionari reprezentând cel
pu]in 5% din capitalul social, AGA va fi convocat\ în cel mult 30 de zile de la înregistrarea
cererii la Societate [i va avea loc în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Convocatorul
Convocatorul va fi întocmit în limba român\ [i limba englez\ [i va cuprinde cel pu]in
urm\toarele informa]ii prev\zute în art. 187 din Regulamentul ASF nr. 5/2018:
1. denumirea emitentului;
2. data adun\rii generale;
3. ora de începere a adun\rii generale;
4. locul de desf\[urare a adun\rii generale;
5. ordinea de zi propus\;
6. o descriere clar\ [i precis\ a procedurilor care trebuie respectate de ac]ionari pentru
a putea participa [i vota în cadrul adun\rii generale. Se vor include informa]ii privind:
a) drepturile ac]ionarilor prev\zute la art. 92 alin. (3)-(6) din Legea nr. 24/2017, în
m\sura în care drepturile respective pot fi exercitate dup\ convocare, [i la art. 198, precum [i
termenele în care drepturile respective pot fi exercitate; convocatorul poate s\ men]ioneze doar
termenele în care aceste drepturi pot fi exercitate, cu condi]ia de a include o trimitere la websiteul societ\]ii unde sunt f\cute disponibile informa]ii mai detaliate privind drepturile respective;
b) procedura de vot prin împuternicire (prin reprezentare), precum [i faptul c\ pentru
votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de
împuternicire special\. Modalitatea de ob]inere a formularelor de împuternicire special\ pentru
reprezentare în AGA, data-limit\ [i locul unde se depun/primesc împuternicirile, precum [i
mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea desemn\rii reprezentan]ilor prin mijloace
electronice; [i
c) procedurile care permit votul prin coresponden]\ sau prin mijloace electronice, dac\
este cazul;
7. data de referin]\ definit\ la art. 2 alin. (2) lit. g), precum [i men]ionarea faptului c\
doar persoanele care sunt ac]ionari la aceast\ dat\ au dreptul de a participa [i de a vota în cadrul
adun\rii generale;
8. data-limit\ pân\ la care se pot face propunerile privind candida]ii pentru posturile de
administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscris\ alegerea administratorilor. Data
limit\ se fixeaz\ astfel încât perioada în care se pot face propunerile privind candida]ii pentru
posturile de administratori s\ fie de minimum 3 zile lucr\toare ulterioare public\rii
convocatorului/suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor;
9. locul de unde este posibil s\ se ob]in\ textul integral al documentelor [i al proiectelor
de hot\râre men]ionate la art. 188 alin. (1) lit. c) [i d), alte informa]ii referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a adun\rii generale [i data începând cu care acestea vor fi disponibile,
precum [i procedura care trebuie urmat\ în acest sens;
10. adresa website-ului pe care urmeaz\ s\ fie disponibile informa]iile men]ionate la art.
188 alin. (1)-(3);
11. propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, dup\
caz, f\r\ a se limita la data de înregistrare, ex date, data pl\]ii, data particip\rii garantate, detalii
referitoare la distribuire, drepturi de preferin]\, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie,
modalit\]i de plat\, perioada de exprimare a op]iunilor.
Dreptul ac]ionarilor de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGA (Art. 117^1
din Legea nr. 31/1990 actualizat\, art. 92 alin. 3-6 din Legea nr. 24/2017, art. 189 din
Regulamentul ASF nr. 5/2018)
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În termen de cel mult 15 zile de la data public\rii convoc\rii, ac]ionarii Societ\]ii
de]inând cel pu]in 5% din capitalul social al Societ\]ii pot face, în scris, propuneri adresate
Consiliului de Administra]ie pentru completarea ordinii de zi, urmând ca propunerile s\ fie înscrise
pe ordinea de zi.
Fiecare nou punct propus trebuie s\ fie înso]it de o justificare sau de un proiect de
hot\râre propus spre aprobarea AGA.
Pentru exerci]iul valid al acestui drept, ac]ionarii persoane fizice vor transmite Societ\]ii
[i copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pa[aport/Legitima]ie de [edere) iar ac]ionarii
persoane juridice vor prezenta [i un document oficial care atest\ calitatea de reprezentant legal
al semnatarului (dovada emis\ de o autoritate competent\, în original sau copie conform\ cu
originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data cererii de convocare).
Societatea poate solicita respectivilor ac]ionari [i extrasul de cont din care rezulta calitatea
de ac]ionar si num\rul de ac]iuni de]inute, emis de Depozitarul Central sau, dup\ caz, de c\tre
participan]ii care furnizeaz\ servicii de custodie.
Documentele prezentate într-o limb\ str\in\, alta decât limba englez\ (cu excep]ia actelor
de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi înso]ite de traducerea realizat\ de un traduc\tor
autorizat, în limba român\ sau în limba englez\.
Propunerile pentru completarea ordinii de zi împreun\ cu documentele men]ionate mai sus vor
fi trimise prin scrisoare recomandat\ cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, men]ionând pe
plic în clar „Pentru Adunarea General\ a Ac]ionarilor din data de (...)” astfel încât s\ fie înregistrate
ca primite la registratura Societ\]ii pân\ la data limita men]ionat\ în convocator pentru exercitiul acestui
drept.
Ordinea de zi astfel completat\ va fi publicata, inainte de data de referinta, folosind
aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, cu cel pu]in 10 zile înainte
de data adun\rii generale, men]ionat\ în convocatorul ini]ial.
Documentele aferente [i în leg\tur\ cu ordinea de zi a AGA
Societatea are obliga]ia ca, pe toata perioada care începe cu cel pu]in 30 de zile înainte
de data AGA [i pân\ la data adun\rii inclusiv, s\ pun\ la dispozi]ia ac]ionarilor pe website-ul
s\u cel pu]in urm\toarele informa]ii, disponibile în limbile român\ [i englez\ (art. 188 din
Regulamentul ASF nr. 5/2018):
a) convocatorul;
b) num\rul total de ac]iuni [i drepturile de vot la data convoc\rii;
c) documentele care urmeaz\ s\ fie prezentate AGA;
d) un proiect de hot\râre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hot\râri, un
comentariu al unui organ competent al Societ\]ii, care este numit în conformitate cu legea
aplicabil\, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a AGA; în plus, propunerile de
hot\râre prezentate de ac]ionari vor fi ad\ugate pe website-ul Societ\]ii de îndat\ ce este posibil,
dup\ primirea lor de c\tre Societate;
e) formularele de împuternicire (procur\) special\/general\ care urmeaz\ sa fie utilizate
pentru votul prin reprezentare, precum [i formularele care urmeaz\ s\ fie utilizate pentru votul
prin coresponden]\.
Dreptul ac]ionarilor de a adresa întreb\ri privind punctele de pe ordinea de zi a AGA
Fiecare ac]ionar are dreptul s\ adreseze în scris întreb\ri privind punctele de pe ordinea
de zi a AGA (art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018).
Fiecare ac]ionar are dreptul s\ adreseze Consiliului de Administra]ie întreb\ri în scris
privind punctele de pe ordinea de zi a AGA, înaintea datei de desf\[urare a AGA, urmând a i
se r\spunde în termenul prev\zut în convocatorul AGA sau în cadrul adun\rii.
Pentru exerci]iul valid al acestui drept, ac]ionarii persoane fizice vor transmite Societ\]ii
[i copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pa[aport/Legitima]ie de [edere) iar ac]ionarii
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persoane juridice vor prezenta [i un document oficial care atest\ calitatea de reprezentant legal
al semnatarului (dovada emis\ de o autoritate competent\, în original sau copie conform\ cu
originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data cererii de convocare).
Societatea poate solicita respectivilor ac]ionari [i extrasul de cont din care rezult\ calitatea
de ac]ionar [i num\rul de ac]iuni de]inute, emis de Depozitarul Central sau, dup\ caz, de c\tre
participan]ii care furnizeaz\ servicii de custodie.
Documentele prezentate într-o limb\ str\in\, alta decât limba englez\ (cu excep]ia actelor
de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi înso]ite de traducerea realizat\ de un traduc\tor
autorizat, în limba român\ sau în limba englez\.
Întreb\rile adresate [i documentele men]ionate mai sus vor fi trimise prin scrisoare
recomandat\ cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, men]ionând pe plic în clar „Pentru
Adunarea General\ a Ac]ionarilor din data de (...)” astfel încât s\ fie înregistrate ca primite la
registratura Societ\]ii pân\ la data men]ionat\ în convocator.
Societatea are obliga]ia de a r\spunde la întreb\rile adresate de ac]ionari.
Dreptul de a pune întreb\ri [i obliga]ia de a r\spunde pot fi condi]ionate de m\surile pe
care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea ac]ionarilor, buna desf\[urare [i preg\tire
a AGA, precum [i protejarea confiden]ialit\]ii [i a intereselor sale comerciale.
Societatea poate formula un r\spuns general pentru întreb\rile cu acela[i con]inut.
Se consider\ c\ un r\spuns este dat dac\ informa]ia pertinent\ este disponibil\ pe pagina
de internet a Societ\]ii, în format întrebare-r\spuns.
Capitolul III. Date semnificative
Data de referin]\
Data de referin]\ este data calendaristic\ stabilit\ de Consiliul de Administra]ie, care serve[te
la identificarea ac]ionarilor care au dreptul s\ participe la AGA [i s\ voteze în cadrul acesteia.
Data de referin]\ este stabilit\ astfel încât (art. 192 din Regulamentul ASF nr. 5/2018):
- s\ fie ulterioar\ public\rii convocatorului [i anterioar\ datei Adun\rii Generale a
Ac]ionarilor (art. 2 alin. 2 lit. g) din Regulamentul ASF nr. 5/2018);
- s\ nu dep\[easc\ 60 de zile înainte de data la care AGA este convocat\ pentru prima
oar\ (art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990);
- s\ nu fie anterioar\ cu mai mult de 30 de zile datei AGA c\reia i se aplic\ (art. 92
alin. 8) din Legea nr. 24/2017);
- între data limit\ permis\ pentru convocarea AGA [i data de referin]\ s\ existe un
termen de cel pu]in 8 zile; la calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste dou\ date (art.
192 alin. 1 lit. b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018);
- s\ fie anterioar\ datei limit\ pân\ la care se pot depune/expedia c\tre Societate
împuternicirile (art. 192 alin. 1 lit. c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018);
- s\ fie ulterioar\ cu cel pu]in trei zile dup\ data limit\ pân\ la care unul sau mai mul]i
ac]ionari reprezentând cel pu]in 5% din capitalul social pot solicita introducerea de noi puncte pe
ordinea de zi [i prezenta proiecte de hot\râre pentru acestea (art. 92 alin. 6 din Legea nr.
24/2017).

Data de înregistrare
Data de înregistrare este data calendaristic\ stabilit\ de AGA, care serve[te la identificarea
ac]ionarilor care urmeaz\ a beneficia de dividende sau alte drepturi [i asupra c\rora se r\sfrâng efectele
hot\rârilor AGA (art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018). Aceast\ dat\ va fi ulterioar\
cu cel pu]in 10 zile lucr\toare datei AGA (art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017).
Ex date
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Ex date este data anterioar\ datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi
lucr\toare, de la care instrumentele financiare obiect al hot\rârilor organelor societare se
tranzac]ioneaz\ f\r\ drepturile care deriv\ din respectiva hot\râre (art. 2 alin. 2 lit. l) din
Regulamentul ASF nr. 5/2018).
Data pl\]ii
Data pl\]ii este data calendaristic\ expres specificat\, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui
eveniment corporativ, aferente de]inerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care
trebuie realizat\ debitarea [i/sau creditarea de sume de bani [i/sau instrumente financiare (art. 2
alin. 2 lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018). Data pl\]ii trebuie stabilit\ astfel încât s\ fie
într-o zi lucr\toare ulterioar\ cu cel mult 15 zile lucr\toare „datei de înregistrare”. În cazul
dividendelor, adunarea general\ a ac]ionarilor stabile[te data pl\]ii într-o zi lucr\toare care este
ulterioar\ cu cel mult 15 zile lucr\toare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la
data adun\rii generale a ac]ionarilor de stabilire a dividendelor. (art. 178 alin. 1 si 2 din
Regulamentul nr. 5/2018).
Capitolul IV. Ac]iuni [i drepturi de vot
Fiecare ac]iune d\ dreptul la un vot în AGA Societ\]ii, cu limit\rile prev\zute de Actul
Constitutiv, Legea nr. 24/2017, Legea nr. 126/2018 si Regulamentul ASF nr. 5/2018.
La AGA particip\ to]i ac]ionarii cu drept de vot [i cei al c\ror drept de vot este suspendat
în condi]iile legii [i Actului Constitutiv. Ac]ionarii al c\ror drept de vot este suspendat nu vor fi
lua]i în calcul la stabilirea cvorumului de prezen]\ [i a cvorumului de vot, ace[tia având numai
dreptul de a asista la AGA.
Capitolul V. Reprezentarea ac]ionarilor în AGA
Ac]ionarii înregistra]i la data de referin]\ pot participa la AGA
- în mod direct (personal/ prin reprezentantul legal),
- prin reprezentan]i, pe baz\ de împuternicire sau
- prin coresponden]\.
Participarea în mod direct (personal/ prin reprezentantul legal) (art. 92 alin. 7, 10-16
din Legea nr. 24/2017, art. 194-196 din Regulamentul ASF nr. 5/2018)
Identitatea ac]ionarilor care particip\ în mod personal sau prin reprezentantul legal se
dovede[te dup\ cum urmeaz\:
a) în cazul ac]ionarilor persoane fizice, prin prezentarea:
- actului de identitate (BI/CI/Pa[aport/Legitima]ie de [edere); actele de identitate
prezentate de ac]ionari trebuie s\ permit\ identificarea acestora în lista ac]ionarilor AEROSTAR
S.A. la data de referin]\ eliberat\ de Depozitarul Central SA;
b) în cazul ac]ionarilor persoane juridice, prin prezentarea:
- actului de identitate al reprezentantului legal (BI/CI/Pa[aport/Legitima]ie de [edere);
- calitatea de reprezentant legal al ac]ionarilor persoane juridice se constat\ pe baza listei
ac]ionarilor AEROSTAR de la data de referin]\, primit\ de la Depozitarul Central SA. Cu toate acestea,
dac\ ac]ionarul nu a informat la timp Depozitarul Central în leg\tur\ cu reprezentantul s\u legal sau
nu este men]ionat\ aceast\ informa]ie în lista ac]ionarilor AEROSTAR de la data de referin]\ primit\
de la Depozitarul Central, atunci se va prezenta [i un document oficial emis de o autoritate competent\
privind identitatea reprezentantului legal al ac]ionarului persoan\ juridic\, în original sau copie conform\
cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data public\rii convocatorului;
Documentele prezentate într-o limb\ str\in\, alta decât limba englez\ vor fi înso]ite de
traducerea realizat\ de un traduc\tor autorizat, în limba român\ sau în limba englez\.
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Participarea prin reprezentan]i (art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018)
Fiecare ac]ionar înregistrat la data de referin]\ are dreptul de a desemna orice alt\
persoan\ fizic\ sau juridic\ în calitate de reprezentant pentru a participa [i a vota în numele s\u
în cadrul AGA, în baza unei împuterniciri (procuri) speciale sau generale.
Un ac]ionar poate desemna o singur\ persoan\ s\ îl reprezinte la o anumit\ AGA.
Cu toate acestea, dac\ un ac]ionar de]ine ac]iuni ale Societ\]ii în mai multe conturi de
valori mobiliare, aceast\ restric]ie nu îl va împiedica s\ desemneze un reprezentant separat pentru
ac]iunile de]inute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumit\ AGA. Aceast\
prevedere nu aduce atingere dispozi]iilor potrivit c\rora unui ac]ionar i se interzice s\ exprime
voturi diferite în baza ac]iunilor de]inute de acesta la aceea[i societate comercial\.
Un ac]ionar poate desemna prin împuternicire (procur\) unul sau mai mul]i reprezentan]i
suplean]i care s\ îi asigure reprezentarea în adunarea general\ în cazul în care reprezentantul
desemnat conform celor de mai sus este în imposibilitate de a-[i îndeplini mandatul. În cazul în
care prin împuternicire (procur\) sunt desemna]i mai mul]i reprezentan]i suplean]i, se va stabili
[i ordinea în care ace[tia î[i vor exercita mandatul.
O persoan\ care ac]ioneaz\ în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mul]i
ac]ionari, num\rul ac]ionarilor astfel reprezenta]i nefiind limitat.

Formularul de împuternicire (procura)
Împuternicirea (procura) special\ (art. 201 din Regulamentul ASF nr. 5/2018)
Împuternicirile (procurile) speciale trebuie s\ aib\ formatul stabilit de c\tre Societate [i
s\ con]in\ instruc]iuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adic\ vot
„pentru”, „împotriv\” sau „ab]inere”).
Împuternicirea (procura) special\ poate fi acordat\ oric\rei persoane pentru reprezentare
într-o singur\ AGA [i con]ine instruc]iuni specifice de vot din partea ac]ionarului emitent.
Împuternicirea (procura) special\ este valabil\ doar pentru AGA pentru care a fost
solicitat\, iar reprezentantul are obliga]ia s\ voteze în conformitate cu instruc]iunile formulate de
ac]ionarul care l-a desemnat.
Împuternicirea (procura) special\ trebuie s\ con]in\ în mod obligatoriu:
1. numele/denumirea ac]ionarului [i precizarea de]inerii acestuia raportat la num\rul total
al valorilor mobiliare de aceea[i clas\ [i la num\rul total de drepturi de vot;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel c\ruia i se acord\ împuternicirea (procura)
special\);
3. data, ora [i locul de întrunire a AGA la care se refer\;
4. data împuternicirii (procurii) speciale; împuternicirile (procurile) speciale purtând o
dat\ ulterioar\ au ca efect revocarea împuternicirilor (procurilor) datate anterior;
5. precizarea clar\ a fiec\rei probleme supuse votului ac]ionarilor, cu posibilitatea ca
acesta s\ voteze "pentru", "împotriv\" sau "ab]inere";
6. în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisa alegerea administratorilor, fiecare
candidat pentru consiliul de administra]ie va fi trecut separat, ac]ionarul având posibilitatea s\
voteze pentru fiecare candidat "pentru", "împotriv\" sau "ab]inere" [i totodat\ s\ men]ioneze
num\rul de voturi cumulate atribuite fiec\ruia, pentru cazul în care alegerea s-ar realiza prin
metoda votului cumulativ. În situa]ia în care ac]ionarul omite s\ fac\ preciz\ri referitoare la
atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ,
voturile cumulate ale respectivului ac]ionar vor fi distribuite egal de c\tre reprezentant candida]ilor
pentru care ac]ionarul a votat "pentru".
Dup\ completarea [i semnarea împuternicirilor (procurilor) speciale pentru reprezentarea
ac]ionarilor în AGA, câte un exemplar original al împuternicirii (procurii) speciale se va
depune/expedia, astfel încât acesta s\ fie înregistrat ca primit la registratura Societ\]ii pân\ la

9

data men]ionat\ în convocator, men]ionând pe plic în clar „Pentru Adunarea General\
Ordinar\/Extraordinar\ a Ac]ionarilor din data de (...)”.
Documentele ce înso]esc împuternicirea (procura) special\:
Pentru exerci]iul valid al acestui drept, ac]ionarii persoane fizice vor transmite Societ\]ii
[i copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pa[aport/Legitima]ie de [edere).
Calitatea de reprezentant legal al ac]ionarilor persoane juridice se constat\ pe baza listei
ac]ionarilor AEROSTAR S.A. de la data de referin]\, primit\ de la Depozitarul Central SA. Cu
toate acestea, dac\ ac]ionarii nu au informat la timp Depozitarul Central în leg\tur\ cu
reprezentantul lor legal sau nu este men]ionat\ aceasta informa]ie în lista ac]ionarilor AEROSTAR
S.A. de la data de referin]\ primit\ de la Depozitarul Central, atunci ac]ionarii persoane juridice
vor prezenta [i un document oficial care atest\ calitatea de reprezentant legal al semnatarului
(dovad\ emis\ de o autoritate competent\, în original sau copie conform\ cu originalul, nu mai
veche de 3 luni înainte de data public\rii convocatorului AGA).
Documentele prezentate într-o limb\ str\in\, alta decât limba englez\ vor fi înso]ite de
traducerea realizat\ de un traduc\tor autorizat, în limba român\ sau în limba englez\.
Împuternicirile (procurile) speciale trebuie depuse la sediul Societ\]ii în original, semnate
[i, dup\ caz, [tampilate, f\r\ îndeplinirea altor formalit\]i în leg\tur\ cu forma acestor documente,
în termenele men]ionate în convocator.
Sub sanc]iunea pierderii dreptului de vot în AGA, împuternicirile (procurile) speciale
trebuie depuse în original cel mai târziu cu 48 ore înainte de data primei convoc\ri a adun\rii.
De asemenea, împuternicirile (procurile) speciale pot s\ nu fie luate în considerare [i în
urm\toarele situa]ii:
- nu con]in datele de identificare ale ac]ionarului,
- nu con]in datele de identificare ale reprezentantului,
- nu sunt înso]ite de documentele men]ionate mai sus,
- nu con]in numele [i semn\tura autorizat\ a ac]ionarului,
- împuternicirea (procura) nu con]ine elementele esen]iale men]ionate în convocator [i/sau
reglement\rile legale aplicabile.
Împuternicirile (procurile) care con]in op]iuni de vot ilizibile, contradictorii/confuze sau
sunt exprimate condi]ionat, vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezen]\,
dar nu vor fi luate în considerare în calculul votului pentru punctul de pe ordinea de zi la care
se manifest\ aceste vicii.
Împuternicirea general\ (art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018)
Ac]ionarul poate acorda o împuternicire valabil\ pentru o perioad\ care nu va dep\[i 3
ani, permi]ând reprezentantului s\u a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea AGA a uneia
sau mai multor societ\]i identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce prive[te acte de
dispozi]ie, cu condi]ia ca împuternicirea s\ fie acordat\ de c\tre ac]ionar, în calitate de client,
unui intermediar sau unui avocat.
Ac]ionarii nu pot fi reprezenta]i în AGA pe baza unei împuterniciri generale de c\tre o
persoan\ care se afl\ într-o situa]ie de conflict de interese ce poate ap\rea în special în unul
dintre urm\toarele cazuri:
a) este un ac]ionar majoritar al Societ\]ii, sau o alt\ entitate, controlat\ de respectivul
ac]ionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al
Societ\]ii, al unui ac]ionar majoritar sau al unei entit\]i controlate, conform celor prev\zute la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al Societ\]ii ori al unui ac]ionar majoritar sau al unei
entit\]i controlate, conform celor prev\zute la lit. a);
d) este so]ul, ruda sau afinul pân\ la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele
fizice prev\zute la lit. a)-c).
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Împuternicitul nu poate fi substituit de o alt\ persoan\. În condi]iile în care persoana
împuternicit\ este o persoan\ juridic\, aceasta poate s\ î[i exercite mandatul primit prin intermediul
oric\rei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angaja]ii s\i.
Împuternicirea general\ trebuie s\ con]in\ cel pu]in urm\toarele informa]ii:
1. numele/denumirea ac]ionarului [i precizarea de]inerii acestuia raportat la num\rul total
al valorilor mobiliare de aceea[i clas\ [i la num\rul total de drepturi de vot;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel c\ruia i se acord\ împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum [i perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea
prevederilor art. 92 alin. 13 din Legea nr. 24/2017; împuternicirile purtând o dat\ ulterioar\ au
ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului c\ ac]ionarul împuternice[te reprezentantul s\ participe [i s\ voteze
în numele s\u prin împuternicirea general\ în AGA, cu specificarea expres\ a societ\]ii pentru
care se utilizeaz\ respectiva împuternicire general\.

Documentele ce înso]esc împuternicirea general\:
Pentru exerci]iul valid al acestui drept, ac]ionarii persoane fizice vor transmite Societ\]ii
[i copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pa[aport/Legitima]ie de [edere).
Calitatea de reprezentant legal al ac]ionarilor persoane juridice se constat\ pe baza listei
ac]ionarilor AEROSTAR S.A. de la data de referin]\, primit\ de la Depozitarul Central SA. Cu
toate acestea, dac\ ac]ionarii nu au informat la timp Depozitarul Central în leg\tur\ cu
reprezentantul lor legal sau nu este men]ionat\ aceast\ informa]ie în lista ac]ionarilor AEROSTAR
S.A. de la data de referin]\ primit\ de la Depozitarul Central, atunci ac]ionarii persoane juridice
vor prezenta [i un document oficial care atest\ calitatea de reprezentant legal al semnatarului
(dovada emis\ de o autoritate competent\, în original sau copie conform\ cu originalul, nu mai
veche de 3 luni înainte de data public\rii convocatorului Adun\rii Generale a Ac]ionarilor).
De asemenea, ac]ionarii vor transmite [i dovada c\ împuternicitul are calitatea fie de
intermediar, fie de avocat, iar ac]ionarul este clientul mandatarului.
Documentele prezentate într-o limb\ str\in\, alta decât limba englez\ vor fi înso]ite de
traducerea realizat\ de un traduc\tor autorizat, în limba român\ sau în limba englez\.
Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de
AGA sau în termenul prev\zut de Actul Constitutiv al Societ\]ii, în copie, cuprinzând men]iunea
conformit\]ii cu originalul sub semn\tura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt
re]inute de Societate, f\cându-se men]iune despre aceasta în procesul-verbal al AGA.
Împuternicirile generale pot s\ nu fie luate în considerare în urm\toarele situa]ii:
- nu au fost depuse la Societate cu 48 de ore înainte de AGA,
- nu au fost depuse în copie certificat\ sub semn\tura reprezentantului,
- nu con]in datele de identificare ale ac]ionarului,
- nu con]in datele de identificare ale reprezentantului,
- nu specific\ data împuternicirii [i perioada de valabilitate a acesteia,
- nu specific\ expres AEROSTAR S.A., ca societate pentru care se utilizeaz\ respectiva
împuternicire,
- nu con]in numele [i semn\tura autorizat\ a ac]ionarului,
- nu sunt înso]ite de documentele men]ionate mai sus,
- durata mandatului reprezentantului a expirat.
Participarea prin coresponden]\
Buletinele de vot prin coresponden]\ trebuie s\ aib\ formatul disponibilizat de Societate
[i s\ con]in\ instruc]iuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adic\ vot
„pentru”, „împotriv\” sau „ab]inere”).
Dup\ completarea [i semnarea Buletinelor de vot prin coresponden]\, formulare care vor
fi puse la dispozi]ie de Societate, câte un exemplar original al Buletinului de vot prin

11

coresponden]\ se va depune/expedia, astfel încât acesta s\ fie înregistrat ca primit la registratura
Societ\]ii pân\ la data men]ionat\ în convocator, men]ionând pe plic în clar „Pentru Adunarea
General\ Ordinar\ a Ac]ionarilor din data de (...)”.
Documentele ce înso]esc buletinul de vot prin coresponden]\:
Pentru exerci]iul valid al acestui drept, ac]ionarii persoane fizice vor transmite Societ\]ii
[i copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pa[aport/Legitima]ie de [edere).
Calitatea de reprezentant legal al ac]ionarilor persoane juridice se constat\ pe baza listei ac]ionarilor
AEROSTAR S.A. de la data de referin]\, primit\ de la Depozitarul Central SA. Cu toate acestea, dac\
ac]ionarii nu au informat la timp Depozitarul Central în leg\tur\ cu reprezentantul lor legal sau nu este
men]ionat\ aceast\ informa]ie în lista ac]ionarilor AEROSTAR S.A. de la data de referin]\ primit\ de la
Depozitarul Central, atunci ac]ionarii persoane juridice vor prezenta [i un document oficial care atest\
calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emis\ de o autoritate competent\, în original sau
copie conform\ cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data public\rii convocatorului AGA).
Documentele prezentate într-o limb\ str\in\, alta decât limba englez\ vor fi înso]ite de
traducerea realizat\ de un traduc\tor autorizat, în limba român\ sau în limba englez\.
Buletinele de vot prin coresponden]\ care nu sunt înregistrate la registratura Societ\]ii
pân\ la termenele men]ionate în convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea
cvorumului de prezen]\ [i de vot în AGA.
De asemenea, buletinele de vot prin coresponden]\ pot s\ nu fie luate în considerare [i
în urm\toarele situa]ii:
- nu con]in datele de identificare ale ac]ionarului,
- nu con]in numele [i semn\tura autorizat\ a ac]ionarului,
- nu sunt înso]ite de documentele men]ionate mai sus.
Buletinele de vot prin coresponden]\ ce con]in op]iuni de vot ilizibile, contradictorii/
confuze sau exprimate condi]ionat vor fi luate în calcul pentru stabilirea cvorumului de prezen]\,
dar nu vor fi luate în considerare în calculul votului pentru punctul de pe ordinea de zi la care
se manifest\ aceste vicii.
Centralizarea, verificarea [i ]inerea eviden]ei Buletinelor de vot prin coresponden]\ depuse
la Societate se va face de c\tre secretarii tehnici desemna]i potrivit legii, ace[tia urmând a p\stra
în siguran]\ înscrisurile, precum [i confiden]ialitatea voturilor astfel exprimate, pân\ la momentul
supunerii la vot a subiectelor corespunz\toare aferente ordinii de zi.
Capitol VI. Cvorumul de prezen]\ [i de vot
Pentru validitatea deliber\rilor AGOA este necesar\, la prima convocare, prezen]a
ac]ionarilor care s\ de]in\ cel pu]in jum\tate din num\rul total de drepturi de vot (≥50%), iar
hot\rârile s\ fie luate cu votul ac]ionarilor care de]in majoritatea voturilor exprimate (>50%).
Dac\ AGOA nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condi]iilor de la prim convocare
ar\tate mai sus, adunarea ce se va întruni, la o a doua convocare, poate s\ delibereze asupra
problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adun\ri, oricare ar fi partea de capital social cu
drept de vot de]inut\ de ac]ionarii prezen]i, reprezenta]i sau care au votat prin coresponden]\, cu
majoritatea voturilor exprimate (>50%).
Pentru validitatea deliber\rilor AGEA este necesar\, la prima convocare, prezen]a
ac]ionarilor care sa de]in\ cel pu]in trei p\trimi din num\rul total de drepturi de vot (≥75%), iar
hot\rârile s\ fie luate cu majoritatea voturilor de]inute de ac]ionarii prezen]i, reprezenta]i sau care
au votat prin coresponden]\ (>50%).
Dac\ AGEA nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condi]iilor ar\tate mai sus, adunarea
ce se va întruni, la convoc\rile ulterioare, poate s\ delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea
de zi a celei dintâi adun\ri în prezen]a ac]ionarilor reprezentând cel pu]in jum\tate din num\rul
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total al drepturilor de vot (≥50%), cu o majoritate de cel pu]in o treime din num\rul total de
drepturi de vot (≥1/3).
Hot\rârile privind modificarea obiectului principal de activitate, reducerea [i majorarea
capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea [i dizolvarea Societ\]ii se adopt\
în mod valabil cu o majoritate de cel pu]in dou\ treimi (≥2/3) din drepturile de vot de]inute de
ac]ionarii prezen]i, reprezenta]i sau care au votat prin coresponden]\.
Capitolul VII. Modalit\]i de exercitare a dreptului de vot
Hot\rârile AGA se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau
revocarea membrilor Consiliului de Administra]ie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului
financiar [i pentru luarea hot\rârilor referitoare la chemarea în r\spundere a membrilor Consiliului de
Administra]ie, Directorilor (în accep]iunea Legii nr. 31/1990) sau a auditorului financiar.
AGA poate hot\rî utilizarea votului secret [i în alte situa]ii.
Ac]ionarii înregistra]i la data de referin]\ pot participa [i vota la AGA:
- în mod direct (personal/ prin reprezentantul legal),
- prin reprezentan]i, pe baza de împuternicire sau
- prin coresponden]\.
Votul direct (personal) [i votul prin reprezentant cu împuternicire
Aceste dou\ modalit\]i de vot se exercit\ ulterior dovedirii identit\]ii de c\tre ac]ionar /
reprezentant.
Votul direct, precum [i votul prin reprezentant cu împuternicire (procur\), în timpul
[edin]ei, se pot exercita prin utilizarea buletinelor de vot.
La intrarea în sal\, odat\ cu înregistrarea acestora, ac]ionarii primesc buletinele de vot
(deschis [i/sau secret, dup\ caz) pentru toate punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, care
poarta [tampila Societ\]ii [i con]in urm\toarele informa]ii:
- numele [i prenumele, respectiv denumirea ac]ionarului, în cazul buletinului de vot deschis;
- num\rul de drepturi de vot de]inute de respectivul ac]ionar la data de referin]\ (conform
registrului ac]ionarilor), în cazul buletinului de vot deschis [i al buletinului de vot secret;
- punctul/punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, fiecare punct având inserat în
dreptul lui c\su]e pentru exercitarea dreptului de vot în urm\toarele op]iuni: “Pentru”, “Împotriv\”
sau “Ab]inere”.
Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, Pre[edintele de [edin]\ va anun]a deschiderea sesiunii
de vot pentru punctul respectiv, moment de la care ac]ionarii vor proceda la completarea buletinului de
vot aferent, prin bifarea/marcarea unei singure op]iuni: “Pentru”, “Împotriv\” sau “Ab]inere”.
Reguli generale de utilizare valabil\ a buletinului de vot :
- vot valabil exprimat – marcarea unei singure op]iuni de vot (“Pentru”, “Împotriv\”, “Ab]inere”);
- vot neexprimat – nemarcarea niciunei op]iuni de vot;
- vot anulat – marcarea a mai mult de o op]iune de vot (“Pentru”, “Împotriv\”, “Ab]inere”).
Buletinele de vot vor fi completate pân\ la momentul în care Pre[edintele de [edin]\
anun]\ închiderea sesiunii de vot pentru punctul respectiv.
De la momentul închiderii sesiunii de vot pentru un anumit punct, nu mai este posibil
exprimarea votului pentru punctul respectiv.
Secretariatul de [edin]\ cu sprijinul secretariatului tehnic va colecta buletinele de vot, le
va valida [i va proceda la num\rarea voturilor.
Buletinele de vot aferente unui punct de pe ordinea de zi pot s\ nu fie luate în considerare
în urm\toarele situa]ii:
(i) con]in op]iuni contradictorii sau confuze;
(ii) sunt ilizibile;
(iii) sunt exprimate condi]ionat.
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Votul prin coresponden]\
Voturile exprimate prin buletinele de vot prin coresponden]\ valide vor fi luate în calculul
pentru determinarea votului împreun\ cu cele exprimate în timpul [edin]ei prin vot direct.
Buletinele de vot prin coresponden]\ ce con]in op]iuni de vot ilizibile, contradictorii/
confuze sau exprimate condi]ionat vor fi luate în calcul pentru stabilirea cvorumului de prezen]\,
dar nu vor fi luate în considerare în calculul votului pentru punctul de pe ordinea de zi la care
se manifest\ aceste vicii.
Centralizarea, verificarea [i ]inerea eviden]ei Buletinelor de vot prin coresponden]\ se va
face de c\tre secretarii tehnici desemna]i potrivit legii, ace[tia urmând a p\stra în siguran]\
înscrisurile, precum [i confiden]ialitatea voturilor astfel exprimate, pân\ la momentul supunerii la
vot a subiectelor corespunz\toare aferente ordinii de zi.
În situa]ia în care ac]ionarul care [i-a exprimat votul prin coresponden]\ particip\ personal
sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGA este anulat.
În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Dac\ persoana care reprezint\ ac]ionarul prin participare personal\ la AGA este alta
decât cea care a exprimat votul prin coresponden]\, atunci pentru valabilitatea votului s\u, aceasta
prezint\ la adunare o revocare scris\ a votului prin corespondent\ semnat\ de ac]ionar sau de
reprezentantul care a exprimat votul prin coresponden]\. Acest lucru nu este necesar dac\
ac]ionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGA.
Capitolul VIII. Acte ulterioare AGA
Procesul-verbal al AGA
Un proces-verbal, semnat de Pre[edintele Consiliului de Administra]ie si secretarul tehnic,
va constata îndeplinirea formalit\]ilor de convocare, data [i locul adun\rii, ac]ionarii prezen]i,
num\rul ac]iunilor, dezbaterile în rezumat, hot\rârile luate, iar la cererea oric\rui ac]ionar,
declara]iile f\cute de acesta în [edin]\. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la
convocare, precum [i listele de prezen]\ a ac]ionarilor.
Procesele verbale vor fi trecute în registrul AGA. Orice ac]ionar are dreptul s\ ob]in\
extrase, pe cheltuiala sa, din registrul [edin]elor [i deliber\rilor AGA Societ\]ii.
Hot\rârile AGA
Proiectele hot\rârilor AGA sunt publicate pe site-ul Societ\]ii, odat\ cu celelalte
documente aferente AGA.
Hot\rârile AGA se redacteaz\ pe baza procesului-verbal al [edin]ei [i se semneaz\ de
persoana împuternicit\ în acest sens de c\tre ac]ionari.
Societatea va stabili pentru fiecare hot\râre cel pu]in num\rul de ac]iuni pentru care sau exprimat voturi valabile, propor]ia din capitalul social reprezentat\ de respectivele voturi,
num\rul total de voturi valabil exprimate, precum [i num\rul de voturi exprimate “pentru” [i
“împotriva” fiec\rei hot\râri [i, dac\ este cazul, num\rul de ab]ineri.
Pentru a fi opozabile ter]ilor, hot\rârile AGA vor fi depuse la Oficiul Registrului
Comer]ului în termen de 15 zile de la data adopt\rii acestora, spre a fi men]ionate în registru [i
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Rezultatele votului
Societatea, în termen de maximum 15 zile de la data AGA, va publica rezultatele votului
pe website-ul propriu.
Capitolul IX. Reguli generale de desf\[urare a [edin]elor AGA
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În ziua [i ora ar\tate în convocare, [edin]a adun\rii se va deschide de c\tre Pre[edintele
Consiliului de Administra]ie sau de c\tre persoana desemnat\ de c\tre acesta (“Pre[edintele de [edin]\”).
Dac\ în termen de 30 de minute de la ora stabilit\ în convocator pentru desf\[urarea
AGA (sau orice alt termen acordat de Pre[edintele de [edin]\, dar nu mai mic de 15 minute [i
nu mai mare de 2 ore) nu se întrune[te cvorumul de prezen]\ necesar sau dac\, pe parcursul
AGA, cvorumul de prezen]\ nu mai este întrunit, respectiva AGA se va ]ine într-o nou\ convocare.
Pre[edintele de [edin]\ conduce [i închide [edin]a, vegheaz\ ca toate punctele aflate pe
ordinea de zi s\ fie discutate, supune la vot propunerile de hot\râri rezultate din dezbateri [i
semneaz\ procesul-verbal al AGA.
AGA va desemna un secretar, dintre ac]ionarii prezen]i, pentru a verifica lista de prezen]\
[i procesul-verbal al adun\rii, în condi]iile legii.
Pre[edintele de [edin]\ va desemna, dintre angaja]ii Societ\]ii, un secretar tehnic, care s\
ia parte la executarea opera]iunilor prev\zute mai sus.
În dezbaterile din timpul [edin]ei AGA, fiecare ac]ionar se poate înscrie la cuvânt prin
ridicarea mâinii.
Înscrierea la cuvânt se poate face doar în leg\tur\ cu subiectele înscrise pe ordinea de zi.
Pentru ca declara]iile sau votul unui ac]ionar s\ fie consemnate în procesul-verbal, este
necesar ca respectivul ac]ionar s\ solicite expres acest lucru.
Pentru corecta men]ionare în procesul-verbal al [edin]ei, la oricare luare de cuvânt
ac]ionarul î[i va spune numele complet.
Pentru a asigura posibilitatea tuturor ac]ionarilor interesa]i de a lua cuvântul în [edin]\,
fiecare actionar î[i va limita discursul la maxim 3 minute. În cazul dep\[irii acestei limite,
Pre[edintele de [edin]\ va putea solicita ac]ionarului respectiv întreruperea discursului.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing.
Grigore FILIP
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