
CONVOCATOR

Consiliul de Administra{ie al societd}ii COMTRAM S.A., cu sediul in Mun. Sibiu, Str. Henri Coanda, nr,

75, jud. Sibiu, inregistratd la Registrul Comertului sub nr. J32130011991, av6nd C.U.I. 2680930, in

conformitate cll prevederile legii gi ale Actului constitutiv, convoac[ Adunarea Generald Ordinara a

Ac{ionarilor pentru 27.05.2021, respectiv 28.05.2021a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de

prezentd la prima convocare, la ora l4:00, la sediul societd{ii, pentru toli ac}ionarii inregistrafi in Registrul

aclionarilor la data de referinld 17.05.2021, care au dreptul de a participa gi de a vota in cadrul adundrilor

generale, cu ordinea de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea General[ Ordinari a Acfionarilor:

7. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate pentru exercitiul financiar

2020:

2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea

de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;

3. Prczentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului auditorului extern asupra situatiilor financiare contabile

incheiate la 3 1112.2020;

4. Aprobarea datei de 16,06.2021 ca datd de ?nregistrare gi a datei de 15.06.2021 ca ex date.

5. Mandatarea unei persoane sd semneze in numele gi pentru toli acJionarii societafii Hotdrdrea AGOA ce

va fi adoptatd.

6. 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 acirrdate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera

necesar.

Ac(ionarii reprezent6nd, individual sau impreund, cel pulin 5 %o din capitalul social au dreptLrl in termen de

15 zile de lapublicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romdniei sd introducdpuncte pe ordinea de

zi gi sd prezinte proiectele 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 actionar are dreptul sd adreseze societdfii intrebdri privind punctele de pe ordinea de zi a adr-rndrilor

cel tArziu pdnd la data de 21.05.2021, printr-un inscris care va fi transmis in original la sediul societd{ii,

prin orice formd de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adundrii, inclusiv buletinele pentru votul

prin corespondenfd, imputernicirile speciale, proiectele de hotdrdri pot fi consultate gi procurate de la sediul

societdlii, in fiecare zi lucrdtoare, ?ntre orele l0:00-16:00 sau de pe site-ul www.comtram.ro, incepdncl cu

data convocarii.

Aclionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generald, igi vor putea numi un reprezentant sau vor

putea vota prin coresponden(d, 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 decAt acfionarii, in baza unei imputerniciri

speciale sau generale.

imputernicirea specialS poate fi acordata oricdrei persoane pentru reprezentare in adundrile generale gi

conline instrucfiuni specifice de vot din partea aclionarului care o acordd.

Acfionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioadd care nu va depdgi 3 ani, per.mildnd

reprezentantului sdu a vota in toate aspectele aflate in dezbaterca adundrii generale a aclionarilor a uneia

sau mai multor societdli identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generic6

referitoare la o anumit[ categorie de emitentri, inclusiv in ceea ce privegte acte de dispozilie, cu condi{ia ca

lmputernicirea sd fie acordatd de c[tre aclionar, in calitate de client, unui intermediar definit confornr

prevederilor art.2 alin. (l) pct.20 din Legea nr.2412017 sau unui avocat.

imputernicirile speciale sau generale se vor depune in original la sediul societdlii sad prin mijloace

electronice, av6nd ataSatd semndtura electronicd extinsd, la adresa de e_mail: office@comtrarn.ro, pflna la

data de 21.05.2021. in acelagi termen buletinele de vot prin corespondenld completate gi semnate de

acJionar se vor depune la sediul societdfii personal sau prin pogtd recomandat cu confirmare de prirnire pe

care sd fie trecutd adresa expeditorului (acfionarului).

Pregedinte Consiliul de Administra\ie,

Iliut Florentina

L.S.


