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CONVOCATOR

COMTRAM S.A. (in continuare ,, Societatea"), cu sediul social in mun. Sibiu, str, Henri Coanda, nr.75,
jud. Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32130011991, si

avand cod unic de inregistrare (C.U.L) RO 2680930, in temeiul art. II7 din Legea nr.3lll990 privind
societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, si al Actului Constitutiv al societatii,
prin consiliul de administratie,

coNvoAcA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 17 octombrie 2022, ora 10:00 ,

prima intrunire, respectiv 20 octombrie 2022, ora 10:00 a doua intrunire in cazul neindeplinirii
conditiilor de cvorum la prima intrunire care se va desfasura la sediul societatii COMTRAM S.A., din
mun. Sibiu, str. Henri Coanda, nr.7S,jud. Sibiu,

u

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 17 octombrie 2022, ora 14:00, prima
intrunire, respectiv 20 octombrie2022, ora 14:00 a doua intrunire incazul neindeplinirii conditiilor de

cvorum la prima intrunire care se va desfasura la sediul societatii COMTRAM S.A., din mun. Sibiu, str.

Henri Coanda, nr. 7S,jud. Sibiu.

La AGEA, respectiv AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inscrisi in Registrul
Actionarilor tinut de MIORITA S.A. la sfarsitul zilei de 12 octombrie 2022 stabilita ca data de

referinta.

Adglarea Generala.Extraordinara ? Actionarilor va +vea pe ordinea de zi,urmatoqrele puncte:

1. Aprobarea administrarii societatii de catre un administrator unic.

2. Aprobarea modificarii Art. V alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
vtmeazai
' 'Duruta societatii este nedeterminata".

3. Aprobarea modificarii Art. Vru alin. 10 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
utrneaza:



"Adunares generala extraordinara va putea delega administratorului unic, exercitiul atributiilor sale
privincl: mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii ( cu exceptia
domeniului principal si a activitatii principale), majorarea si reducerea capitalalui social, saa
reintregirea lui prin emisiuneu de noi actiuni si conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta",
4. Aprobarea modificarii fut. VIII alin. 12 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
vtmeazai

' 'Adunarea Generala vaJi convocata de catre administratorul unic ori de cate ori va li nevoie.
Termenul de intranire nu va puteaJi mai mic de 30 zile de la publicarea convocurii in tr[onitorul
OJicial al Romaniei partefl a IV-a Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si
ordinea de zi" cu mentionarea explicita fl tuluror problemelor care vorface obiectul dezbaterilor
adunaril Cand in ordinea de ziJigureazu propuneri pentu modiftcarea actului constitutiv, convocarea
vu cuprinde textul integral al propunerilor". ,

5. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 14 din Actul constitutiv al societatii'Comtram S.A. dupa cum
ufTneaza:

"Administralorul unic este obligat sa convodce de indata adunarea generala,la cererea actionarilor
reprezentand a zecea parte din capitalul social saa o cota mai mica, daca cererea cuprinde dispozitii ce
intra in atribwiile adunarii generale u actionurilor. Adunarea vu flves loc in termen de o luna de la
cereFe".
6. Aprobarea modificarii Art. ViII alin. 18 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
utmeaza:
"Administratorul unic si angajatii societatii nu pot reprezenta pe actinnuri, sub sanctiunea nulitatii
hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar li obtinut majoritutea ceruta",
7. Aprobarea modificarii Art. VIII alin. 19 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
ufineaza:
('Administratorul unic nu poflte vota, in baza actiunilor ce le poseda, nici personal, nici prin mandata4
descarcares gestiunii lor gau o problema in care persoan& sau administratiu tui arJi in discutie. Et
poate vota insa bilantul si contul de proJit si pierderi, dacaJiind posesoriul u cel putin jumatate din
capitalul social, nu se poateforma mujoritatea legalafaravotul lui".
8. Aprobarea modificarii Art. VIII alin.22 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
utmeaza:

"Hotararile adunari generale se iau prin vot deshis, Votul secret, pentru alegerea administralorului
unic si ul auditoruluijinanciar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare lu
taspunderea udministratorului este obligatoriu, nepuntandu-se hotara altfel. Hotararile luate de
adunarea generala in limitele legii sunt obligatorii si pentru actionarii care nrr au luat parte la
adunare sau au votat contrfl".
9. Aprobarea modificarii Art. Vm afin.25 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
vrmeaza,'

"Actionarii au dreptul de a se informa flsuprfl gestiunii societatii Situatiilefinanciare anuale,
raportul anual al administratorului unic, precwn si propunerea cu privire Ia distribuirea de dividende
se pun la dispozitia nctionarilor la sediul societutii, de la dats convocarii adunarii generale, acestin
putand cere pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe ucestea",
10. Aprobarea modificarii Art. Vm afin.26 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
ufineaza:

"In urma consultarii actionarii vor putea sesiza, in scris, administrfltorul unic, care v& trebui sa Ie
raspunda tot in scris. Termenul de raspuns al administratorului unfu este de 15 zile de la inregistrarea
sesizarii, actionatii putand cere plata anei sutne de bani pentruftecare zi de intarziere, adresaidu-se in
acest sens instantei competente. ".
11. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
urmeaza:

"Administrarea si gestionarea societatii se exercita de catre administratorul unic".
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12. Aprobarea modificarii Art. IX alin.2 dinActul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum

urmeazai

"Administratorul unic este desemnat de catre adunarea generala ordinara a actionarilot cu exceptia
primilor administratori care sunt numiti prin actul constitutiv".
13. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 4 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum

urmeaza:

"Mandatul administratorului unic este de 4 ani, el putanilti reales de qdunarea generala".
14. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 5 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum

unneaza:

"Administratorul unic al societatii este obligat ca in termen de 15 zile de la data numirii de catre

adunarea generala a actionarilor sa-si depuna la registrul comertului semnatura".
15. Aprobarea modificarii Art. lX alin. 6 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum

wmeaza:

"Garantia administratorului unic se stabileste la 10 actiuni (sau 2 remuneratii lunare). Aceasta se va

dep une inaintea preluarii functiei".
16. Aprobarea modificarii Art. IX alin.7 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum

urmeaza"

"Nwnired si inlocuirea administratorului unic se vaface exclusiv de catre Adunarea Generala a

Actionarilor".
17. Aprobarea modificarii Art. IX alin. 8 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
ufmeazai

"Remaneratii si orice alte sume sau avantaje vor puteali acordate administratorului unic si
auditoruluiJinancinr numai pe baza hotararii aceluiasi orgdn de conducere".
18. Aprobarea modificarii Art. fX alin. 10 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum

urmeaza:
''Administratorul unic al societatii trebuie sa fie cetatean roman si are urmatoarele atributii: ",
19. Aprobarea modificarii Art. D( alin. 1i dinActul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
utffieaza:

"Administratorul unic al societatii care participa lafuziunea sau la divizarea societatii, intocmesc un
proieet defuziune sau de divizare care va cuprinde:".
20. Aprobarea modificarii Art. D( alin. 13 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
urmeaza:

"Adanurea generala extraordinura va putea delegu administratorului unic exercitiul atributiilor sale
referitoarc la mularea sediului societatii, schimbareu obiectului de activitute al societalii, majorarea
capitalului social, reducerea capitalului social sau reantregirea lui prin emisiune de noi actiuni,
conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta",
21. Aprobarea modificarii Arl IX alin. 14 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
Dtmeaza:

"Adunarea Generula Extraordinara a Actionurilor deleaga administratorului unic competenta de a

contructa scrisori de garantie bancara, cat si credite pentru activitati curente & caror vuloare sa nu
deposeasca swna de 150.000 lei".
22. Aproburea modificarii Art. IX alin. 15 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
urmeaza:
('Administralorul unic este ruspunzator fata de societate pentru prejudicii rezultate din infractiuni
sau abaleri de la dispozitiile legale, pentru abalerile de la actul constitutiv si pentru greseli in
a dministr ar e a s o cietatii ".
23. Aprobarea modificarii Art. XI alin. 10 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
uffneaza"
"Societfieava tine w
a) un rgistru al actionafilor in cure sa se alale, dupa caz, numele si prenumele, codul nwneric

3



perconal, denurnirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varcamintele
facute in contul actiunilor, tinut de Societatea de Registru cu care s-a incheiat un contract in acest
scop;
b) un registru al sedintelor si delibernrilor adunarilor generale;
c) un registru al deliberarilor si constatafilor facute de auditorulJinanciar in exercitarea mandatului
lor;
d) un registra al obligatilor, dupa caz".
24. Aprobarea modificarii Art. XII alin. 1 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
vffneaza:
o'Daca administratorul unic constata ca, in armu unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta
intre totalul activelor si dutoriile societatii" reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului
social, va convocd udunarea generala extraordinara, pentru a hotara reintregirea capitalului,
reducerea lui la valoarea ramasn, sau dizolvarea societatii Adunarea generala ertraordinara u
uctionarilor poateft convocata si la o pierdere mai mica".
25. Aprobarea modificarii Art. XV alin. 3 din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A. dupa cum
utmeazai

' 'Administratorul unic va depune la registrul comertului, in termen de 15 zile actul modilicalor si
textul complet al actului constituliv actualizat",
26. Aprobarea modificarii privind reprezentarea societatii din Actul constitutiv al societatii Comtram S.A.
(ultima pozitie) dupa cum urmeaza:
"Administralor Unic".
27 . Aprobarea actului constitutiv actualizat.
28. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicare legala si inregistrare a
hotararii AGEA.

Adunarea Generala Ordinara a Agtionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea incetarii mandatului de adrhinistrator al doamnei Manescu Simona-Paraschiva, ca urmare a

demisiei si radierea acesteia din evidentele Oficiului Registrului Comertului.
2.Prezpntarea si aprobarearaportului de activitate si descarcarea de gestiune pentru activitatea
desfasurata pe perioada exercitarii mandatului dnei Manescu Simona- Paraschiva.
3. Aprobarea incetarii mandatului membrilor consiliului de administratie: dl.Carabulea Ilie-Tudor si dl.
Oprea Gheorghe, ca unnare a modificarii numarului de administratori si radierea acestora din evidentele
Oficiului Registrului Comertului.
4.Prezentarea si aprobarea raportului de activitate si descarcarea de gestiune pentru activitatea
desfasurata pe perioada exercitarii mandatului dlui Carabulea Ilie-Tudor.
5. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate si descarcare de gestiune pentru activitatea desfasurata
pe perioada exercitarii mandatului dlui Oprea Gheorghe.

6. Aprobarea alegerii prin vot secret al administratorului unic pentru o perioada de 4 ani. Lista
cuprinzand'informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea persoanei
propuse pentru functia de administrator unic, se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii.
7. Aprobarea renumeratiei cuvenite administratorului unic.
8. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu administratorul unic.
9. Aprobarea incetarii mandatului directorului general si radierea acestuia din evidentele Oficiului
Registrului Comertului.
10. Aprobarea incheierii Contractului Individual de Munca cu directorul seneral.



11. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicare legala si inregistrare a
hotararii AGOA.

La data convocarii AGEA si AGOA, capitalul social al societatii este de 2.579.282,101ei , din care
2.504.782,50 lei aport in natura, divizat in 25.782.821 actiuni nominative comune, dematerializate cu o
valoare nominala de 0,1 lei/actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii
Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la AGA

Materialele informative si intrebari.Incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial si
P,lnala data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la adresa de corespondenta a societatii
Sibiu, str. Henri Coanda, nr.75, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00- 14:00 sau pe pagina de internet
a acesteia https://comtram.ro, documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunaiilor Generale:
convocatorul AGA, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea
persoanei propuse pentru functia de administrator unic, cuantumul renumeratiei administratorului unic,
formularul de vot prin corespondenta pentru AGEA si formularul de vot prin corespondenta pentru
AGOA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de a a adunarilor
generale panala data de 12.10.2022 ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii sau prin postarea
raspunsului pe pagina de intemet al societatii. Pentru a adresa intrebari, actionarul trebuie sa transmita
copia actului de identitate pentru actionarul persoana frzica, respectiv copia actului de identitate al
reprezentatului legal al actionarului persoana juridica si certificatul constatator eliberat de Registrul
Comertului cu cel mult 30 de zile anterior publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calititii de
actionar.
Intrebarile vor putea fi transmise prin posta sau servicii de curierat la adresa societatii sau miiloace
electronice cu semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail: office@comtram.ro.

Dreptul de a propune noi puncte pe ordinea de zi. rJnul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul
Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin s% dincapitalul Jocial,
au dreptul, in cel mult 15 zile de la publicarea convocani, a) sa formuleze cereri pentru introducerea de
noi.puncle pe ordinea de n a AGA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de b justificare sau de un
proiect de hotarare propus spre aprobare, precum si b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele
incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zildreptul de a prezenta proiecte de
hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, acti,onari indreptatiti vor
putea depune/transmite, impreuna cu acte care permit identificarea acestora (copia documentului de
identitate pentru persoane frzice, respectiv copia documentului de identitate al iepiezentantului legal al
actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult j0 de
zile anterioare publicarii convocatorului AGA), solicitarea adresata Societatii, in plic inchis in original,
prin posta sau servicii de curierat, la adresa Sibiu, str. Henri Coanda,nr.7i, sau e-mail cu semnatura
electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 45512001 privind semnatura electronica, la adresa
officb@comtram.ro, cu mentiunea scrisa ,, PROPIINERI op- Not PLTNCTE pE oRDINE A DE ZI



PENTRU ADI-INAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.102022". Cererile se
inainteazd, consiliului de administralie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocdrii, in vederea
publicdrii qi aducerii acestora la cunogtinld celorlalli aclionari. In cazul in care acfionarii doresc sd
formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informalii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu gi calificarea profesionald ale persoanelor propuse pentru funcliile respective. Ordinea de zi
completatd cu punctele propuse de actionari, ulterior convocdrii, va fi publicatd cu indeplinirea cerintelor
prevdzute de lege gi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adundrii generale, cu cel putin l0 zile
inaintea adundrii generale, la data menlionati in convocatorul inilial.

Participarea la AGA

Actionarii pot participa personal, prin vot prin coresp0ndenta sau pot participa si vota in adunarea
generala prin reprezentare in bazaunei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa
participle la sedinta AG$, prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu
actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaporto permis de sedere) sio in cazul
actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte
de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu certificat
constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

In cazul votului prin reprezentare, aclionarii care nu au capacitate de exerciliu, precum qi persoanele
juridice pot fi reprezentalilreprezerrtate prin reprezentantii lor legali care, la r6ndul lor, pot da altor
persoane imputemicire pentru respectiva adunare generalS. Procurile vor fi depuse cu cel putin 48 de ore
inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceea adunare, pe suport
frzicla adresa din Sibiu, str. Henri Coanda, w,75, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa
office@comtram.ro , cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/200l.Indiferent
de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule:
,, PROCURA PENTRU ADTINAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN
DATA DE 17.10.2022";
,, PROCURA PENTRU ADIINAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA

DE 17.10.2022".
Procurile vor fi relinute de Societate, urmand a se face menJiune despre aceasta in procesul-verbal.

In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore
inaintea sedintei AGEA, respectiv a sedintei AGOA, formularul de vot prin corespondenta pus la
dispozitie in format frncla sediul societatii, sau pe pagina de intemet a societatii. Formularele pe suport
de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: .

,, VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADLINAREA GENERALA EXTRAORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.10.2022",,
,, VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADI.INAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 17j02022",

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura de reprezentare vor fi insotite de
documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

. copia actului de identitate a actionarului persoana fizica,conform cu originalul (sub semnatura);
o certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul (sub

semnatura si stampila);



' certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau
document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului
imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului dJconvocare a AGA,
in original sau in copie conforma cu originalul (sub semnatura si stampila), precum ri ,op;
actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul sub semnatura;;r copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputemicite), conforma cu originalul (sub
semnatura).

Propurerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi aAGA precum si
procurile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele
doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in coniiderare.
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii, sau la urmatoarele numere de telefon 0269 236
767 intewal orar 10:00-14:00 sau la adresa de e-mail: office@comtram.ro
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