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CEPROCIM S.A. 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 
din 23/24.04.2019 
 

PROBLEME SUPUSE VOTULUI IN 
ADUNAREA GENERALA SI PROCEDURA DE VOTARE 

 
 

1. Probleme supuse votului 
Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 

impune la art.90 al(1), obligativitatea ca actele de constituire in garantie a unor active, a 
caror valoare depaseste 20% din total, sa fie facute in baza aprobarii prealabile a Adunarii 
Generale Extraordinare a Actionarilor. 

 Avand in vedere posibilitatea de a castiga proiecte in cadrul Competitiei 
„Parteneriate” organizate de Ministerul Educatiei Nationale sau in cadrul altor competitii, 
proiecte care necesita angajarea de cheltuieli in avans, precum si emiterea de scrisori de 
garantie, se propune adoptarea Hotararii nr.4/2019, care prevede: 

- limita de creditare: 3.000.000 lei; 
- garantarea prin depozite bancare, cesionarea de creante, ipoteci asupra  

activelor imobiliare; 
- stabilirea pentru AGEA /23/24.04.2019 ca “data de inregistrare”-24.05.2019 si  “ex 

date”-23.05.2019.      
 

2. Reglementari ASF 

Legea nr. 24/2017 art. 92 alin. (3) si Regulamentul ASF nr.5/2018 art.189 si art.198, 
prevad urmatoarele: 

 

Legea nr. 24/2017 
Art. 92  

(3) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: 

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală; şi 

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
(4) Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate 

urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. 
(5) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la 

data publicării convocării. 
 

 Regulamentul ASF nr.5/2018  
Art. 189 

Dreptul prevăzut la art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 poate fi exercitat de acţionarii 
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, oricând în termenul 
de cel mult 15 zile prevăzut la art. 92 alin. (5) din legea anterior menţionată, emitentul 
neputând proceda la reducerea acestui termen. 

 

   Regulamentul ASF nr.5/2018  
       Art. 198 

     (1)  Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de 
zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de 
acţionari.  

(2)  Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile 
pe care societăţile le pot lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi 
pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor 
comerciale ale societăţilor. Societăţile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu 
acelaşi conţinut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este 
disponibilă pe pagina de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns. 
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2. Procedura de votare in  Adunarea Generala 
• Nr total actiuni emise:     1.444.494 
• Nr.total drepturi de vot:   1.444.494 

 

a) Votul prin participare directa 
Fiecare actionar participant la Adunarea Generala, va primi cu ocazia inscrierii pe 

lista de prezenta, cate un buletin de vot, destinat votului dechis, pe care vor fi trecute 
numarul de voturi la care are dreptul si numarul de identificare al proiectului de hotarare 
supus votului. 

In momentul votarii, anuntat de presedintele de sedinta, fiecare participant isi 
exprima optiunea prin incercuirea pe buletine cu un creion cu pasta, a uneia din cele trei 
variante de vot marcate in dreptul proiectului de hotarare (pentru, impotriva, abtinere). 

Buletinele astfel marcate se depun la vedere pe masa secretariatului. 
Persoanele alese in secretariat vor numara voturile si vor anunta rezultatul si daca 

proiectul a fost adoptat sau respins, conform prevederilor statutare. 
Nu se considera exprimat votul care nu are marcata nici o optiune. Se anuleaza 

votul care are marcat mai mult de o optiune. 
b) Votul prin reprezentant 
Actionarii pot fi reprezentati prin alti actionari si prin alte persoane decat actionarii 

in baza unei imputerniciri speciale. Imputernicirile speciale se completeaza in 3 
ex.originale ( unul pentru societate, unul pentru reprezentant şi unul pentru reprezentat ) 
si pot fi obtinute de la sediul societatii sau descarcate de pe site-ul societatii 
www.ceprocim.ro. Dupa semnare exemplarul pentru societate insotit de o copie a actului 
de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat se depune la 
societate cel tarziu cu 48 de ore inainte de data adunarii. Imputernicirea speciala incorect 
completata se invalideaza de secretariatul adunarii, anuntandu-se Adunarea Generala.In 
baza imputernicirii speciale valide, secretariatul completeaza un buletin de vot pe numele 
actionarului (similar celor date participantilor directi), pe care il inmaneaza 
reprezentantului.Acesta voteaza respectand mandatul incredintat. Secretariatul verifica 
conformitatea votului. In caz de neconformitate votul se anuleaza, anuntand Adunarea 
Generala.    

c) Votul prin corespondenta 
           Actionarii inregistrati la data de referinta, pot vota prin corespondenta utilizand     
buletinele de vot prin corespondenta obtinute de la sediul societatii sau descarcate de 
 pe site-ul societatii www.ceprocim.ro. Buletinele de vot prin corespondenta insotite de 
copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte identitate pentru actionari 
persoane fizice, certificate de inregistrare si copie act identitate reprezentant legal pentru 
persoane juridice), vor fi expediate la sediul societatii prin posta, cu confirmare de 
primire, pana la data de 21.04.2019 ora 13:00, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA 
GENERALA  A  ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2019”. 
Buletinele transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare. 
           Validarea buletinului de vot prin corespondenta se face de catre secretariatul 
 Adunarii, dupa verificarea datelor de primire prin posta, a datelor de identitate, a nr. de 
voturi la care are dreptul actionarul si a respectarii procedurii de vot (identica cu cea 
a buletinelor de vot pentru votul prin participare directa, utilizate de actionarii prezenti la 
Adunare). 

In Adunare se vor anunta actionarii care au votat prin corespondenta avand 
voturile validate sau invalidate, constatarile urmand a fi inscrise in procesul-verbal al 
Adunarii. 

Buletinele de vot prin corespondenta validate, au acelasi regim cu cel al buletinelor 
 de vot prin participare directa, utilizate de actionarii prezenti la Adunare. 

  
 
Presedinte  C.A., 

ing.Hariton George Predescu 
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