
 

 
 

CONVOCARE 
 

Consiliul de Administraţie al IPROCHIM S.A., cu sediul social în Bucureşti, Sector 1,             
str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sub numărul J40 / 6485 / 1991, C.U.I. (RO) 457747, având în vedere dispoziţiile legale 
aplicabile societăţilor comerciale şi pieţei de capital, în conformitate cu prevederile Legii             
nr. 31/1990, republicată, modificată şi completată, ținând seama de prevederile Legii nr. 151 / 
2014, privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ 
sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, 

convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de             
12 februarie 2015, ora 12,00, la sediul social al societăţii din Bucureşti, Sector 1, str. Mihai 
Eminescu, nr. 19-21. 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR are următoarea ordine de 
zi: 
1) Dezbaterea situaţiei create de lipsa cadrului legal de funcţionare a Pieţei RASDAQ şi 
adoptarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în 
vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a 
tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, în baza prevederilor 
Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.). 
2) Aprobarea datei de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea  
nr. 297/2004, privind piata de capital, pentru identificarea tuturor acţionarilor, înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor societăţii, asupra cărora se răsfrîng efectele hotărîrilor Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor ( propunere: data de 03 martie 2015 ). 
3) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărîrile adoptate 
de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, a actului adiţional de modificare a statutului 
societăţii şi a statutului societăţii, actualizat, să îndeplinească toate formalitățile necesare și să 
semneze orice documente aferente procedurii de retragere de la tranzacționare ori de admitere la 
tranzacționare, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menţionării la Oficiul 
Registrului Comerţului competent şi publicării în Monitorul Oficial a hotărîrilor care se vor adopta             
( propunere: dl. Alexandru Grigorie SOLSCHI  – Director General interimar ). 

La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pot participa şi pot vota, direct sau prin 
reprezentare în baza unei procuri speciale, toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 
02 februarie 2015, stabilită ca dată de referinţă. 

Pentru participarea la adunarea generală, acționarii persoane fizice, în cazul în care sunt 
prezenți personal, vor prezenta actul de identitate, iar în cazul în care sunt prezenți prin 
reprezentant, se vor prezenta actul de identitate al reprezentantului și procura specială. 

Pentru participarea la adunarea generală, acționarii persoane juridice, în cazul în care sunt 
prezenți prin reprezentant legal, vor prezenta actul oficial care îi atestă această calitate, eliberat de 
o autoritate publică competentă, iar în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant, vor prezenta, 
pe lângă actul anterior arătat, și actul de identitate al reprezentantului și procura specială semnată 
de reprezentantul legal al acestora. 

Documentele şi materialele informative vizînd problemele înscrise pe ordinea de zi a 
adunării generale, precum şi procurile speciale se află la sediul social al societăţii, la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultate şi completate de aceştia începând cu data de 06 februarie 2015,            
ora 08,30.  

La cererea acţionarilor interesaţi, documentele şi materialele informative vizînd problemele 
înscrise pe ordinea de zi a adunării generale pot fi distribuite, contra cost, la sediul social al 
societăţii. 

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social, 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. Drepturile prevăzute la litera a) 
și b) pot fi exercitate numai în scris în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în 
Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Propunerile acționarilor și documentele care atestă 
îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi formulate și transmise în scris, la 
sediul societății sau prin serviciul de curierat. 



 

 
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 

adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial 
al României Partea a IV-a. 

La cererea acţionarilor interesaţi, formularul de procură specială (în trei exemplare), pentru 
reprezentarea acestora în adunarea generală, se poate obţine, gratuit, la sediul social al societăţii. 
Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul social al societăţii pînă cel mai tîrziu la 
data de 10 februarie 2015, ora 12,00.   

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ţinerea adunării generale a acționarilor la prima 
convocare, cea de-a doua convocare a adunării generale este pentru data de 16 februarie 2015, în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul social al societăţii sau de la dl. Mihai - Rareş 
BANU - UNTARU, desemnată persoană de contact ( telefon 021.212.44.50., 0734.117.347. ). 
 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
                  al IPROCHIM S.A. 

                    dl. MARIN Petrescu - Marius 
 
               ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


