
CONVOCATOR

Consiliul de AdministraJie al societdlii COMTRAM S.A., cu sediul in Mun. Sibiu, Str. Henri Coanda, nr.
75, jud" Sibiu, inregistratd la Registrul Comerfului sub nr. J32130011991, avdnd C.U.I" 2680930, in
conformitate cu prevederile legii gi ale Actului constitutiv, convoac[ Adunarea Generald Extraordinard si
Ordinara a Acfionarilor pentru 04.05.2021, respectiv 05"05.2021a doua convocare. in caztl neintrunirii
cvorumului de prezenld,la prima convocare, la ora 14:00, respectiv ora 15:00, la sediul societ6Jii, pentru
to{i ac{ionarii inregistrafi in Registrul acfionarilor la data de referinfd 16.04.2021, care au dreptul de a
participa gi de a vota in cadrul adundrilor generale, cu ordinea de zi:
ordinea de zi pentru Adunarea General[ Extraordinarl a Ac(ionarilor:

1. Aprobareadesfiintariipunctuluidelucru statiadebetoane,situatinSibiu,sos.AlbaJulia,nr. 112,
judetul Sibiu, ca urmare a vanzaii activului, si radierea acestuia de la Oficiul Reeistrului
Comertului:

2. Aprobarea inregistrarii operatiunilor contabile in luna decembrie 2020 referitoare la pierderea de
584'131 lei + ajustare TVA la materia prima si transport (conform decizie instanta nr. 65112020 in
dosar nr. 90016212018), precum si a declararii TVA-ului aferent acestora in declaratia 300 din luna
februarie 2021.

3. Aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului pentru anul 2020 in conformitate cu
procesul verbal al comisiei centrale nr.298129.01.2021,

4. Aprobarea datei de 20.05.2021, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 19.05.2021, ca
ex-date.

5. Mandatarea unei persoane sd semneze in numele qi pentru tofi acfionarii societdfii Hotdrdrea
AGEA ce va fi adoptatd.

6. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a indeplini toate
formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar faraa se limita, la Oficiul Registrului
Comertului. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus
oricarei persoane dupa cum considera necesar.

Ordinea de zi pentru Adunarea General[ Ordinari a Ac{ionarilor:
1. Prezentarea, d.ezbaterea si aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de
investitii pentru inul 2021 ;

2.Aprobarea datei de20.05.2021, cadata de inregistrare a actionarilor si a datei de 19.05.2021, ca ex-date.

3. Mandatarea unei persoane sd semneze in numele gi pentru tofi acfionarii societd{ii Hotdr6reaAGOA ce
va fi adoptatd.
4. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a indeplini toate
formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in fata
autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului. Mandatarul sus
mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum
considera necesar.

Acfionarii reprezentdnd, individual sau impreund, cel pulin 5 % din capitalul social au dreptul in termen
de l5 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al RomAniei sd introducd puncte pe ordinea
de zi gi sd prezinte proieetele de hotdrAre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.
Ac{ionarii igi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de
curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare aclionar are dreptul sd adreseze societdfii intrebdri privind punctele de pe ordinea de zi a
adundrilor cel tdrziu pAnd la data de 26.04.2021, printr-un inscris care va fi transmis in original la sediLrl
societdlii, prin orice formd de curierat, cu confirmare de primire.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adun[rii, inclusiv buletinele pentru votul



prin corespondentrA, imputernicirile speciale, proiectele de hot[rdri pot fi consultate gi procurate de la
sediul societdfii, in fiecare zi lucrdtoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.comtram.ro,
inceodnd cu data convocarii.

Acfionarii se vor putea prezenla personal la adunarea generald, igi vor putea numi un reprezentant sau vor
putea vota prin corespondenfd, gi igi vor dovedi calitatea in condiliile gi cu documentele prevdzute de

Dispunerea de mdsuri CNVM nr.2612012, precum gi in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Reprezentarea aclionarilor se poate face gi prin alte persoane decdt acJionarii, in baza unei imputerniciri

!peciale sau generale.
Imputernicirea speciali poate fi acordat[ oricdrei persoane pentru reprezentare in adunirile generale gi

conline instrucfiuni specifice de vot din partea aclionarului care o acordd.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabild pentru o perioadd care nu va depagi 3 ani, permilAnd
reprezentantului sdu a vota in toate aspectele aflate in dezbaterca adunirii generale a acJionarilor a uneia
sau mai multor societdfi identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare genericd
ref'eritoare la o anumitd categorie de emiten{i, inclusiv in ceea ce privegte acte de dispozilie, cu conditria ca

imputernicirea sd fie acordatd de cdtre acfionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform
prevederilor art.2 alin. (1) pct.20 din Legea nr.2412017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune in original la sediul societdJii sau prin mijloace
electronice, avdnd atagatd semndtura electronicd extins6, la adresa de e_mail: offrce@comtram.ro, pAnd la
data de 26.04.202I. In acelaqi termen buletinele de vot prin corespondenfi completate gi semnate de

aclionar se vor depune la sediul societd{ii personal sau prin pogtd recomandat cu confirmare de primire pe

care si fie trecutd adresa expeditorului (acfionarului).

Preqedinte Consiliul de Administrafie,
Iliu! Florentina
L.S"


