
                                      Convocare AGOA 26-27.04.2012 

 

Consiliul de Administraţie al S.C. Mecanica Ceahlău S.A. cu sediul în Piatra Neamţ, str. 

Dumbravei, nr. 6, judeţul Neamţ, înregistrată la Registul Comerţului cu numărul J.27/8/1991, întrunit 

în şedinţa ordinară din data de 23.03.2012, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată 

şi completată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 26.04.2012, ora 13,00, la 

sediul societăţii din municipiul Piatra Neamţ, strada Dumbravei, nr.6, judeţul Neamţ pentru toţi acţionarii 

înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 16.04.2012  cu următoarea ordine de zi: 

1.  Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie 

pentru anul 2011;  

2.  Prezentarea, discutarea şi aprobarea Situaţiilor  financiare  individuale pentru anul 2011, însoţite 

de opinia auditorului financiar independent; 

3. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2011; aprobarea acoperirii 

pierderii contabile din exerciţiile precedente; 

4.  Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor în funcţie la data adunării generale 

26/27.04.2012; 

5. Încetarea mandatului Consiliului de Administraţie în funcţie la data adunării generale 

26/27.04.2012; 

6. Alegerea noului Consiliu de Administraţie, fixarea remuneraţiei şi a drepturilor cuvenite 

administratorilor; 

7. Numirea auditorului financiar ca urmare a expirării mandatului acestuia şi fixarea duratei minime 

a contractului de audit financiar extern; 

8. Aprobarea datei de 15.05.2012 ca dată de identificare a acţionarilor care urmează să beneficieze de 

drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA. 

Accesul acţionarilor la Adunarea Generală Ordinară se face prin simpla probă a identităţii acestora, 

făcută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice şi a 

acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procura 

specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant şi unul pentru 

mandatar). Procurile speciale şi o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al 

acţionarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societăţii sau transmise prim email la adresa 

ceahlau@mecanicaceahlau.ro până la data de 24.04.2012 orele 13,00. 

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă (16.04.2012) în registrul acţionarilor au posibilitatea de a 

vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin 

corespondenţă. Formularul de vot prin corespondenţă cu legalizare de semnătură de către un notar public 

împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acţionarului vor fi transmise 

societăţii în original la sediul acesteia până la data de 24.04.2012 orele 16,00. Precizăm că numai acţionarii 

înregistraţi la data de referinţă au dreptul de a participa şi a vota în cadrul adunării. Informaţiile şi 

documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, formularele procurilor 

speciale precum şi formularul de vot prin corespondenţă vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul 

societăţii sau pe site-ul acesteia <www.mecanicaceahlau.ro> începând cu data de 26.03.2012.  

Acţionarii vor putea face, în scris, propuneri de candidaturi pentru alegerea în Consiliul de 

Administraţie până la data de 20.04.2012. Începând cu data de 16.04.2012 lista cuprinzând informaţii cu 

privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de 

administrator se va afla la dispoziţia acţionarilor putând fi consultată la sediul societăţii sau pe web site-ul 

acesteia. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social  

au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a  Acţionarilor care vor fi 

transmise, în scris, societăţii până la data de 09.04.2012 ora 16,00. Acţionarii  care au propus introducerea de 

noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele introduse pe ordinea 

de zi până la data de 09.04.2012 orele 16,00. 

Acţionarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la 

data de 26.03.2012 până la data de 24.04.2012 orele 16,00.  

In cazul în care la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul necesar următoarea sedinţă va avea 

loc pe data de 27.04.2012 cu aceeaşi ordine de zi, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Informaţii suplimentare se 

pot obţine la sediul societăţii şi la  telefon 0233-211104 interior 117 

Preşedinte C.A., 

Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaş 
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