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CONVOCATOR

Consiliul de Administralie al SocietAlii Comerciale BAD Rulmen{i S.A., cu sediul in
Bragov, str. Ziziniti nr. 1 1 1, inmatriculati la Oficiul Registrului ComerJului sub nr.
J0813411991, convoacd Adunarea Generald Ordinard a Ac{ionarilor gi Adunarea Generald
Extraordinard a Aclionarilor pentru data de 06.05.2022, ora 1200, respectiv ora 1400 la sediul
societdlii, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

A. pentru A.G.O.A.
1. Prezentarea gi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administra{ie pe anul

2021;
Prezentarea qi aprobarea Bilanfului Contabil, Contul de profit gi pierdere gi a notelor
la bilant.
Pierderea inregi slratdla 31.72.2021 se propune sd fie acoperitd din alte rezerve.
Aprobarea desc6rcdrii de gestiune a Consiliului de Administralie pentru activitatea
desfiquratd in exerciliul financiar pe anul2021;
Aprobarea Bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul financiar 2022 qi a planului de
investilii qi reparalii pe arr'lJ 2022;
Prelungirea contractului de audit intern cu firma Soft Cont S.R.L. Bragov pentru anul
2022;

6. imputernicirea Directorului General, d-na. Gdman ConstanJa, cu ducerea la indeplinire
qi publicare a hot5rArii aclionarilor, precum qi sd reprezinte interesele societ6trii in toate
relaliile cu te{e persoane juridice qi fizice, bdnci, notar, Camera de Comer{, Oficiul
Registrului Comerlului, sd intocmeascd toate fomalitdlile gi sd semneze documentele,
semndtura fi indu-ne opozabild.

B. peltru A.G.E.A.
1. In calitate de aclionar la URB Rulmen{i Suceava S.A., Consiliul de Administralie al BAD

Rulmenli S.A. ia act de unele mAsud luate de societatea URB Rulmenli Suceava S.A. ;i
de altele, care urmeazd sd fie dezbdtute Ei in A.G.E.A. din luna mai 2022. Pule din aceste
probleme sunt cunoscute qi suslinute de BAD Rulmenli S.A., cum sunt retragerea de la
tranzaclionare de pe Piala AERO qi de modificdrile ce se impun in cadrul capitalului
social qi a Actului constitutiv. Se propune ca unele din aceste probleme sd fie cunoscute
gi discutate in A.G.E.A. a BAD Rulmenli S.A. qi sustinute in A.G.E.A. de la URB
Rulmenli Suceava S.A., unde se vor prezenta spre aprobare si alte materiale cum sunt:
a) Aprobarea notei de fundamentare privind oportunitatea vAnzdrii imobilelor const6nd

in teren, curli, construclii, clSdiri astfel cum sunt identificate in nota de fundamentare
qi aprobarea vdnzdrii activelor constand in imobile, teren, cu4i, construclii, drumuri,
piucare;

b) Aprobarea raporlului de evaluare al activelor propuse spre vdnzare, aprobarea valorii
minime de vAnzare a imobilelor aprobate spre vdnzare, conform raportului de

evaluare qi aprobare a modalitAlii de vAnzare prin negociere directd.
2. Prczentarea Deciziei Consiliului de AdministraJie pentru discutarea gi adoptarea de

mdsuri de cltre AGEA in vederea stingerii unor datorii vechi cdtre aclionari gi asigurarea

de mijloace financiare necesare desfEgurdrii activitalii societdlii, pentru care se propune:

2.

J.

4.

5.



a) Aprobarea vdnzdrii prin licitalie publicd deschisd a terenului de 5.207 mp din
Predeal, str. Br6nduqei nr.1;

b) Aprobarea raportului de evaluare a activului propus vAnzdrii, intocmit in martie 2022
de evaluator independent, stabilirea prelului de incepere a licitaliei, precum qi a
prelului minim de vAnzare, care nu poate fi mai mic decdt cel stabilit in raporlul de
evaluare;

c) Aprobarea caietului de sarcini, a regulamentului de deslEgurare a licitaliei gi a
garanliei de participare;

d) Mandatarea Consiliului de Administralie al societdtrii, pe o perioadd de 1 an de la
data publicdrii HotdrArii AGEA, cu organizarea qi desfEqurarea licitaliei pentnr

^ 
actir.ul supus vdnzdrii.

3. Imputernicirea Directorului General, d-na. Gdman Constanla, cu ducerea la indeplinire
qi publicare a hotdrdrii ac{ionarilor, precum qi sa reprezinte interesele societAlii in toate
relaliile cu te4e persoane juridice gi fizice, bdnci, notar, Camera de Come{, Oficiul
Registrului Comerlului, sd intocmeascA toate fomalitdlile $i sA semneze documentele,
semndtura fi indu-ne opozabil5.

La Adundrile Generale sunt convocali gi au dreptul si participe gi sd voteze aclionarii
inregistrali la data de 21.04.2022 in Registrul consolidat al aclionarilor, gestionat prin
Depo?tarul Central S.A. Bucureqti.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar in data de 06.05.2022, Adundrile Generale
Ordinard qi Extraordinard a Aclionarilor se reprograme.va pentru data de 01 .05.2022 la sediul
societSjii, la aceleaqi ore gi cu aceeaqi ordine de zi.

Aclionarii care individual sau impreund reprezintd cel pulin 5% din capitalul social, au

dreptul sd introduc6 puncte pe ordinea de zi, formulate in scris qi insolite de documente
justificative qi/sau proiecte de hotdrAre qi sd le depund la sediul societAlii in termen de 15 zile de

ia data publicdrii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romdniei. Propunerile privind
introducerea de noi puncte pe ordinea de zi trebuie sd fie insojite de copiile actelor de identitate
valabile ale iniliatorilor (buletin/carle de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat
de inregistrare in cazul persoanelor juridice in copii legalizatelcetificate).

Aclionarii iqi pot exercita dreptul de vot conform procedurilor legale qi ale Actului
constitutiv, direcVpersonal sau prin imputemicit.

Accesul aclionarilor persoane fizice este permis prin simpla probare a identitAlii cu actul de
identitate (buletin sau carte de identitate), iar in cazul persoanelor juridice prin imputemicire
pentru persoanele pe care le reprezintS. Reprezentarea la Adunare se poate face qi prin alte
persoane decdt aclionari, cu exceplia administratorilor, pe baza unor procuri speciale.

Procura speciald se poate descdrca de pe site-ul societdlii, care completate gi insolitd de

copii legalizatelcertificate ale actelor de identitate/identificare ale aclionarilor persoane fizice sau
juridice, vor fi depuse la sediul societdlii cu 5 zile inainte de data Adundrilor Generale din
06.05.2022.

Pentru votul prin corespondenta se va utiliza ,,Formularul de vot prin coresponden!5",
disponibil pe site-ul societdlii. Buletinele de vot se completeazd gi se depun in original la sediul
societSlii cu 5 zile inainte de data Adundrii Generale, insolite de copiile legalizatelcerlificate ale
actelor de identitate/identificare ale aclionarilor persoane fizice sau juridice. Nedepunerea in
termen $i completarea necorespunzdtoare a Buletinului se sanclioneazd cu neluarea lui in
considerare.

Aclionarii pot adresa intrebdri qi solicita informalii legate de materialele referitoare la
ordinea de zi gi la proiectul de hotdrdre incep6nd cu data de 06.04.2022Ia sediul societAlii, prin
consultarea site-ului societdtii www.rulmenfi-badr.ro sau prin adresa de e-mail office@rulmenti-
badr.ro.
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