
 

 

 
CONVOCARE 

 
 
Consiliul de Administraţie al IPROCHIM S.A., societate 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, Cod Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal 
(RO), capitalul social subscris şi vărsat 816.397,50 lei ( principalele caracteristici ale valorilor 
mobiliare emise de societate: acţiuni nominative 326.559. şi, implicit, acelaşi număr de voturi ), 
piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise Piața A.T.S. – AeRO                   
( Bursa de Valori Bucureşti ),  

având în vedere propunerea formulată de acționarul majoritar, Statul Român, prin 
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (deținător a 238.364 acţiuni, reprezentând 
72,9926% din capitalul social), prin Adresa nr. 560844/10.08.2021, în temeiul prevederilor                  
art. 117 din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată şi completată, privind convocarea Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor, 

ținând seama de dispoziţiile legale aplicabile societăţilor comerciale şi pieţei de capital, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată şi completată, 

convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de                     
20 septembrie 2021, ora 12,00, și ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
pentru data de 20 septembrie 2021, ora 13,00, 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) Aprobarea modificării Statutului Societății, prin reducerea numărului de membri ai 
Consiliului de Administrație al Societății Iprochim S.A. de la 5 membri la 3 membri, alin. (1) al art. 
18 modificându-se în mod corespunzător și va avea următorul cuprins:  

”Societatea este administrată de către consiliul de administrație compus din 3 (trei) 
administratori.”. 

2) În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de                         
07 octombrie 2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din 
Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de 08 octombrie 2021 ca dată de înregistrare, stabilită conform 
prevederilor art. 86 din Legea  nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piață, pentru identificarea tuturor acţionarilor, înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii, 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 
3) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate 
de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, actul adițional la actul constitutiv, actul 
constitutiv actualizat, și să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menţionării la Oficiul 
Registrului Comerţului competent şi publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta 
(propunere: Președintele Consiliului de Administrație). 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR are următoarea ordine de zi: 
1) Urmare a reducerii numărului de posturi de administrator provizoriu al societății                   
Iprochim S.A., revocarea unuia sau a mai multor administratori provizorii ai Societății (ca 
reprezentanți ai acționarului majoritar, public). 
2) Aprobarea contractării de servicii juridice pentru consultanță, asistență și reprezentare a 
societății în relația și în litigiile patrimoniale ale societății cu St Lukas Clinic S.R.L. 
3) În conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de                         
07 octombrie 2021 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din 
Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de 08 octombrie 2021 ca dată de înregistrare, stabilită conform 
prevederilor art. 86 din Legea  nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piață, pentru identificarea tuturor acţionarilor, înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii, 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 
4) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze hotărârile adoptate de 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor și să întreprindă demersurile legale necesare în 
vederea menţionării la Oficiul Registrului Comerţului competent şi publicării în Monitorul Oficial a 
hotărârilor care se vor adopta (propunere: Președintele Consiliului de Administrație). 

 
 



 

 

 
Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 10 septembrie 2021, stabilită ca dată 

de referinţă, pot participa şi pot vota la adunarea generală după cum urmează: a) direct ( prezent 
personal ), b) prin reprezentare ( în baza unei procuri speciale sau generale ) sau c) prin 
corespondență. În vederea identificării acestora în lista acționarilor societății la data de referință 
eliberată de Depozitarul Central S.A., acţionarii îşi vor dovedi calitatea în condiţiile şi cu 
documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26 / 2012.  

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. 

Acţionarii pot vota în cadrul adunării generale şi prin corespondenţă, prin completarea şi 
semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondenţă și transmiterea acestora la 
sediul social al societății însoțite de aceleași documente solicitate pentru identificarea și dovedirea 
calității de acționar. 

În situația în care acționarul, care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal 
sau prin reprezentant ( sub rezerva că o procură specială / generală a fost transmisă cu 
respectarea condițiilor de mai sus ) la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat 
pentru acea adunare generală va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va 
fi luat în considerare. Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la 
adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci, pentru 
valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin 
corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin 
corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia 
este prezent la adunarea generală. 

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină                  
( mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine ) vor fi însoțite de 
traducerea în limba română, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant 
legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoţite de o traducere 
realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Societatea nu va 
solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al 
acţionarului. 

Lista cuprinzând informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea 
profesională a persoanelor propuse a fi revocate din funcţia de administrator provizoriu / 
administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia, potrivit 
legii. Data-limită până la care se pot face propunerile privind persoanele nominalizate pentru 
revocarea din posturile de administrator provizoriu / administrator este data de 09 septembrie 
2021. 

Documentele şi materialele informative vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a 
adunării generale, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare, precum şi procurile speciale și 
buletinele de vot ( direct sau prin corespondență ) se află la sediul social al societăţii, la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultate şi completate de aceştia începând cu data de 20 august 2021, ora 
08,30, în zilele lucrătoare, la registratura societății și pe pagina de internet www.iprochim.ro.  

La cererea acţionarilor interesaţi, documentele şi materialele informative vizând 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, în copie 
certificată, care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi formulate și 
transmise în scris, la sediul societății sau prin serviciul de curierat.  

http://www.iprochim.ro/


 

 

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. Întrebările vor fi transmise la sediul social al societăţii. Societatea va 
răspunde întrebărilor adresate de către acţionari în timpul adunării generale; răspunsurile pot fi 
date de asemenea în format întrebare-răspuns, disponibile pe pagina de internet a societăţii 
www.iprochim.ro. 

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri 
pentru completarea ordinii de zi ( sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 198 din 
Regulamentul nr. 5 / 2018 ), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din 
care rezultă calitatea de acţionar. 

La cererea acţionarilor interesaţi, formularul de procură specială (în trei exemplare), pentru 
reprezentarea acestora în adunarea generală, și formularul de buletin de vot prin corespondență 
se poate obţine, gratuit, la sediul social al societăţii.  

Un exemplar al procurii se va depune, în original, la sediul social al societăţii, personal sau 
prin poştă recomandat cu confirmare de primire, cu cel puțin o oră înainte de adunare sub 
sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi depuse în original, 
la prima, sau după caz, la a doua convocare, fiind reținute de societate și făcându-se mențiune 
despre aceasta în convocator și în procesul-verbal. În acelaşi termen buletinele de vot prin 
corespondenţă, completate şi semnate de acţionar, se vor depune la sediul societăţii, personal sau 
prin poştă recomandat cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului               
( acţionarului ). 

În oricare din situațiile/modalitățile de transmitere de către acționari a unor cereri și/sau 
documente către societate, în exercitarea drepturilor conferite de calitatea de acționar, acestea 
trebuie să conţină menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule ” PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARĂ/ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 20 septembrie 2021” şi să fie 
semnate, ştampilate și certificate, după caz, de acţionari sau de reprezentanţii legali ai acestora. 

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ţinerea adunării(lor) generale a(ale) acționarilor 
la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunării(lor) generale este pentru data de                          
22 septembrie 2021, 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, desemnată persoană de contact ( telefon 021.212.44.50., 0734.117.347. ). 
 
                               IPROCHIM S.A., 

      prin Preşedintele  
                   Consiliului de Administraţie, 

                Laura NICULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprochim.ro/

