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CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societdtii Comerciale BAD Rulmenli S.A., cu
sediul in Braqov, str. Zizinului nr. 1ll, inmatriculatd la Oficiul Registrului
Comer{ului sub nr. J0813411991, convoaci Adunarea Generald Ordinard a
Aclionarilor pentru data de 25 .05.2020, ora 1200 ,la sediul societdlii, cu urmdtoarea

ORDINE DE ZI

l. Prezentarea qi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de

Administra{ie pe anul 2019;
2. Prezentarea gi aprobarea Bilanlului Contabil, a Contului de profit qi

pierdere, notele la bilanl gi repartizarea profitului net pe anul 2019;
3. Aprobarea descdrcdrii de gestiune a Consiliului de Administralie pentru

activitatea desfiquratd in exerciliul financiar pe anul2019;
4. Aprobarea Bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul frnanciar 2020;
5. Prelungirea contractului de audit intem cu firma Soft Cont S.R.L. Bra;ov

pentru anul 2020;
6. imputernicirea Directorului General, d-na. Gdman Constanla, cu ducerea

la indeplinire qi publicare a hotdr6rii aclionarilor, precum qi sd reprezinte
interesele societdjii in toate rela{iile cu terfe persoane juridice gi fizice,
bdnci, notar, Camera de Comer!, Oficiul Registrului Comerlului, sd

intocmeascd toate formalitd{ile qi sd semneze documentele, semndtura
fiindu-ne opozabili.

La Adunarea Generald sunt convocati qi au dreptul si participe gi sd voteze
aclionarii inregistrali la data de 11.05.2020 in Registrul consolidat al ac{ionarilor,
gestionat prin Depozitarul Central S.A. Bucureqti.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar in data de 25.05.2020, Adunarea
GeneralS Ordinard a AcJionarilor se reprogrameazdpentru data de 26.05.2020 la
sediul societdlii, la aceeaqi ora qi cu aceeagi ordine de zi.

Ac{ionarii care individual sau impreund reprezintd cel pu{in 5%o din capitalul
social, au dreptul sd introducd puncte pe ordinea de zi, formulate in scris gi inso{ite
de documente justificative qi/sau proiecte de hotdrdre qi sd le depunl la sediul

societdlii in termen de cel mult 15 zile de la data publicdrii Convocatorului in
Monitorul Oficial al Rom6niei. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe

ordinea de zi trebuie sd fie inso{ite de copiile actelor de identitate valabile ale

ini{iatoiilor (buletin/carte de identitate in cazttl persoanelor fizice, respectiv
certificat de inregistrare in cazul persoanelorjuridice in copii legalizatelcertificate).
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Ac{ionarii igi pot exercita dreptul de vot conform procedurilor legale qi ale

Actului constitutiv, direct/personal sau prin imputemicit.
Accesul aclionarilor persoane fizice este permis prin simpla probare a

identitd{ii cu actul de identitate (buletin sau carte de identitate), iar in caztl
persoanelor juridice prin imputemicire pentru persoanele pe care le rcprezintd.
Reprezentarea la Adunare se poate face qi prin alte persoane decdt aclionari, cu

exceplia administratorilor, pe baza unor procuri speciale.
Procura speciald se poate desclrca de pe site-ul societelii, care completatd qi

insotita de copii legalizatelcertificate ale actelor de identitate/identificare ale

ac[ionarilor persoane fizice sau juridice, vor fi depuse la sediul societelii cu 5 zile
inainte de data Adunirii General6 dir25.05.2020.

Pentru votul prin coresponden[d se va ttiliza ,,Formularul de vot prin
coresponden!5", disponibil pe site-ul societdlii. Buletinele de vot se completeazd 9i
se depun in original la sediul societatii cu 5 zile inainte de data Adundrii Generale,

inso{ite de copiile legalizate/ceftificate ale actelor de identitate/identificare ale

ac{ionarilor persoane fizice sau juridice. Nedepunbrea in termen gi completarea

necorespunzdtoare a Buletinului se sanclion eazd cu neluarea lui in considerare'

A{ionarii pot adresa intrebdri gi solicita informalii legate de materialele

referitoare la ordinea de zi qi la proiectul de hotdr6re incep6nd cu data de

23.04.2020 la sediul societdtii, prin consultarea site-ului societefii www.rulmenli-
badr.ro, precum gi la nr. de telefon 0268.33.19.84, int' 153 9i 124.

Pregedinte Consiliul de Administra{ie,
ec.
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