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Nr. şi data înregistrării la ORC GIURGIU: J52/29/1991 
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Capital social subscris si varsat: 1.928.715 Ron este format din 771.486 actiuni 
nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune 

Piata pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise  -ATS-AeRO-administrata de 
Bursa Romana De Valori Bucuresti S.A. 

Eveniment important de raportat: 

„                         

CONVOCATOR 

    In conformitate cu prevederile ART. 117 ale Legii Nr. 31/1990 R, asa cum a fost 
modificata, prin  Unic Administrator Ec. SORIN BONCIU,  convoaca : 

1) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii COMAT SA, cu sediul  social 
situat in Com. Fratesti, Sat Remus, Sos. Bucuresti nr. 206, Judetul Giurgiu, ORC J52/29/1991, 
CUI: RO 1291838, Tel: 0346/401110-13. Fax: 0246/210509, in data de  06.03.2017 ora 13,00, 
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor , tinut de catre DEPOZITARUL 
CENTRAL, la sfarsitul zilei de  24.02.2017, stabilita ca data de referinta, la adresa: Bucuresti, 
Sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, etaj 21 –in incinta SKY TOWER Building.  

ORDINEA DE ZI: 

1.   a) Aprobarea restructurarii contractului de credit Nr. RQ13112627665228 din data 
de 10.07.2014,contractat de Electricom de la CEC Bank, raportat la calitatea de Garant Real si 
Codebitor solidar pe care o are COMAT S.A. Giurgiu in Contractul de credit nr. RQ 
13112627665228/10.07.2014  si actele subsecvente . 

     b) Aprobarea mentinerii garantiilor constituite anterior aferente contractului de 

credit Nr. RQ13112627665228 din data de 10.07.2014   si actele subsecvente. 



2.  a)Aprobarea modificarii si eliminarea unor clauze aferente facilitatii credit de investitii in 
valoare de 18.556.176 lei, contractata de la CEC BANK de catre  ALTIUS FOTOVOLTAIC SRL ,  
COMAT SA  avand calitatea de garant real in Contractul de credit nr. RQ 12063755555122 din 
data de 02.07.2012  si actele subsecvente . 

     b) Aprobarea mentinerii garantiilor constituite anterior aferente Contractului de credit nr. 
RQ 12063755555122 din data de 02.07.2012  si actele subsecvente  

3.  Imputernicirea dlui Sorin Bonciu, legitimat prin CI Seria RT nr. 528512 eliberata de catre 
SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 27.11.2007 –Administrator al COMAT SA Giurgiu in vederea 
semnarii tuturor actelor necesare operatiunilor sus-mentionate . 
4.  Aprobarea prelungirii madatului  auditorului AUDIT MARIVIO EXPERT SRL,Nr. de ordine 
în RC: J40/10925/2010,Sediu: Bucureşti Sectorul 1, Strada RUCĂR, Nr. 21, CAMERA 2, 
reprezentat prin dl. CHIRVĂSUŢĂ VIOREL, pe o perioada de 1 an., de la data de 05.04.2017 
pana la data de 05.04.2018. 
5.  Stabilirea datei  de 24.03.2017 ,daca este cazul, ca data de inregistrare , aceasta trebuind  sa 
fie de minim 10 zile lucratoare de la data hotararii, in conformitate cu art. 5 alin.11 din 
regulamentul 6/2009 R  si, daca este cazul, si stabilirea datei de 23.03.2017  ca data „ex date,in 
conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

2) Adunarea Generala Extra0rdinara a Actionarilor Societatii COMAT SA, cu sediul  
social situat in Com. Fratesti, Sat Remus, Sos. Bucuresti nr. 206, Judetul Giurgiu, ORC 
J52/29/1991, CUI: RO 1291838, Tel: 0346/401110-13. Fax: 0246/210509, in data de 06.03.2017 ora 

14,00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor , tinut de catre 
DEPOZITARUL CENTRAL, la sfarsitul zilei de  24.02.2017, stabilita ca data de referinta, la 
adresa: Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, etaj 21 –in incinta SKY TOWER Building. 

ORDINEA DE ZI: 

1. Completarea obiectului de activitate al societatii cu activitatile: 

4540 
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea 
motocicletelor 

4611 
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi 

cu semifabricate 

4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 

4616 
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din 
piele 

4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 

4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 

4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 



4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 

4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 

4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 

4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 

4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 

4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 

 

Urmand ca pct.3.1. al.3  din actul constitutiv actulizat al COMAT SA Giurgiu sa se 

completeze in mod corespuzator cu activitatile mai sus mentionate. 

           Conform art. 7(1) din regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat prin regulamentul 
CNVM nr. 7/2010: 

(1) Unul sau mai multi actionari ,reprezentand ,individual sau impreuna, cel putin 5% din  

capitalul social, au dreptul: 

-de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale cu conditia ca  

fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare 
de adunarea Generala; si 

-de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  

incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale. 

(2)Drepturile prevazute la alin.1 pot fi exercitate numai in scris. 

(3)Drepturile prevazute la alin.1 pot fi exercitate numai in scris (transmise prin  

servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 

           Conform art. 7(3) din regulamentul nr. 6/2009 modificat si completat prin regulamentul 
nr. 7/2010, actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. 1 lit a si b  in termenul de cel 

mult 15 zile de la data publicarii convocatorului. 

         Conform art. 5 al.6 pct b si c din regulamentul nr. 6/2009 R, procedurile de vot pentru 
AGOA si AGEA  din data de 06.03.2017 ora 13 si ora 14,00  se vor regasi incepand cu data de 
04.02.2017 atat la sediul COMAT situat la adresa:Com.Fratesti,Sat Remus,Sos. Bucuresti 
nr.206, Jud. Giurgiu, cat si la locul desfasurarii AGOA: Bucuresti, Sector 1,CALEA FLOREASCA 
NR 246 C, ET.21 in incinta Sky Tower. 

          Conform art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009:  



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

(2)Dreptul de a pune întrebări și obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe 
care societăţile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna 
desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidenţialităţii și a 
intereselor comerciale ale societăţilor.  

Societăţile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conţinut.  

Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe  

pagina de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns.  

 In cazul in care la data mentionata anterior nu va fi intrunit cvorumul pentru tinerea 
AGOA si AGEA , urmatoarele sedinte vor avea loc in data 07.03.2017 ora 13,00 si ora 14,00 la 
aceeasi adresa. 

 Mentionam faptul ca se vor regasi si pe site-ul www.comatgiurgiu.ro informatiile 
referitoare la convocator,  documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale , 
formularele de procura, proiectele de hotarare , acestea putand fi consultate la sediul societatii 
si la sediul unde se vor tine sedintele AGOA si AGEA de la data de 06.03.2017. 

            Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot , fie direct, fie pe baza de procura de 
reprezentare care se vor depune la locul desfasurarii sedintei pana la data de 04.03.2017 inainte 

de la ora 13,00 (pt. AGOA) si 14,00(pt. AGEA). 

            Prezentul convocator a fost semnat azi, 26.01.2017, in Bucuresti.” 

 

  

            UNIC ADMINISTRATOR, 

Ec. Sorin Bonciu 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA RAPORT DIN 27.01.2017 

FORMA ACTUALA  A ART. 3.1 DIN Actul Constitutiv al COMAT SA GIURGIU 

    

Art.3. Art.3. Art.3. Art.3. –––– OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII  OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII  OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII  OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII     

 

3.1.  Obiectul de activitate al societatii este : 

 

Activitate principala :Activitate principala :Activitate principala :Activitate principala :    

 

4690- Comert cu ridicata nespecializat 

 

Activitati secundare :Activitati secundare :Activitati secundare :Activitati secundare :    

 

1392- Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si  

lenjeriei de corp) 

1396- Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile 

1399- Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

1411- Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele 

1412- Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru 

1413- Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 

1414- Fabricarea de articole de lenjerie de corp 

1419- Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. 

1512- Fabricareaarticolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 

1610- Taierea si rindeluirea lemnului 

1621- Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn  

1622- Fabricarea parchetului asamblat in panouri 



1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii  

1624- Fabricarea ambalajelor din lemn 

1629- Fabricarea altor produse din lemn 

1721- Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton  

1722- Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton 

1729- Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a. 

2041- Fabricarea sapunurilor, detergentilor si aproduselor de intretinere 

2042- Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) 

2051- Fabricarea explozivilor  

1101- Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice 

1102- Fabricarea vinurilor din struguri 

1330- Finisarea materialelor textile 

2571- Fabricarea produselor de taiat 

2592- Fabricarea ambalajelor usoare din metale 

2599- Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 

2732- Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice 

2733- Fabricarea dispozitivelor de conexiuni pentru fire si cabluri electrice si electronice 

2822- Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat 

2823- Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a 

echipamentelor periferice) 

2899- Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. 

4221- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide 

4321- Lucrari de instalatii electrice  

4322- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 

4329- Alte lucrari de instalatii pentru constructii  

4332- Lucrari de tamplarie si dulgherie 

4333- Lucrari de pardosire si placare a peretilor 



4334- Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 

4339- Alte lucrari de finisare 

4391- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la construcii  

4399- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 

4511- Comert cu autoturisme si autovehicule usoare 

4519- Comert cu alte autovehicule 

4520- Intretinerea si repararea autovehiculelor 

4531- Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 

4532- Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 

4612- Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru 

industrie 

4613- Intermedieri  in comertul cu material lemnos si de constructii 

4711- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 

alimentare, bauturi si tutun 

4615- Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie 

4617- Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun 

4618- Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a. 

4619- Intermedieri in comertul cu produse diverse 

4631- Comert  cu ridicata al fructelor si legumelor 

4634- Comert  cu ridicata a bauturilor 

4635- Comert cu ridicata al produselor din tutun 

4636- Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor  zaharoase 

7712- Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele 

7711- Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare 

7490- Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 

7430- Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) 

7420- Activitati fotografice 



7410- Activitati de design specializat 

7320- Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice 

7312- Servicii de reprezentare media  

7311- Activitati ale agentiilor de publicitate 

4764- Comert cu amanuntul al ecipamentelor sportive, in magazine specializate 

4763- Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, 

in magazine specializate 

4762- Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate 

4761- Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate 

4759- Comert  cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic 

n.c.a., in magazine specializate 

4754- Comert cu amanuntul al articolelor  si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate 

4753- Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, in 

magazine specializate 

4752- Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, cu articole din sticla si al celor pentru vopsit, 

in magazine specializate 

4751- Comertul cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 

5223- Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene 

5221- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 

5210- Depozitari  

4942- Servicii de mutare 

4941- Transporturi rutiere de marfuri 

4799- Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor 

4791- Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 

4789- Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse 

4782- Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, 

chioscuri si piete 

8551- Invatamant in domeniul sportiv si recreational 



8532- Invatamant secundar, tehnic sau profesional 

8299- Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 

8292- Activitati de ambalare 

8291- Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului  

8230- Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 

8220- Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center) 

8219- Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de 

secretariat 

8211- Activitati combinate de secretariat  

8129- Alte activitati de curatenie n.c.a. 

8122- Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje 

indistriale 

8121- Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor 

8110- Activitati de servicii suport combinate 

8020- Activitati de servicii privind sistemele de securizare 

7740- Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 

7739- Activitati de inchiriere si leasing  cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile 

7735- Activitati de inchiriere si leasing  cu alte masini, echipamente de transport aerian 

7732- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii 

7729- Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a. 

7722- Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri,DVD-uri) 

7721- Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv  

9609- Alte activitati de servicii n.c.a. 

9529- Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a. 

9525- Repararea ceasurilor si a bijuteriilor 

9524- Repararea mobilei si a furnirurilor casnice 

9523- Repararea incaltamintei si a articolelor din piele 



9522- Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina 

9521- Repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic 

9512- Repararea echipamentelor de comunicatii 

9412- Activitati ale organizatiilor profesionale 

9411- Activitati ale organizatiilor economice si patronale 

6399- Alte activitati de servicii informationale n.c.a. 

6312- Activitati ale portalurilor web 

6311- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 

6209- Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 

6202- Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 

6201- Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) 

6020- Activitati de difuzare a programelor de teleziviune 

6010- Activitati de difuzare a programelor radio 

5920- Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala 

5829- Activitati de editare a altor produse software 

5821- Activitati de editare a jocurilor pe calculator 

5819- Alte activitati de editare 

5814- Activitati de editare a revistelor si periodicelor 

5813- Activitati de editare a ziarelor 

5812- Activitati de editare de ghiduri, compendii liste de adrese si similar 

5811- Activitati de editare a carilor  

5629- Alte activitati de alimentatir n.c.a. 

5621- Activitati de alimentarie (catering) pentru evenimente 

5610- Restaurante 

5510- Hoteluri si alte facilitati de cazare similar 

5224- Manipulari 



4781- Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat 

prin standuri, chioscuri si piete 

4779- Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine 

4778- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate 

4777- Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate 

4776- Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor 

de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate 

4775- Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate 

4772- Comert cu amanuntul al incaltamintei  si articolelor din piele, in magazine specializate 

4765- Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate 

4743- Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine de specialitate 

4742- Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii i magazine de specialitate 

4741- Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine de 

specialitate 

4730- Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate 

4729- Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate 

4726- Comert  cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate 

4725- Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate 

4724- Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine 

specializate 

6920- Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal 

6832- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 

6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau  in leasing 

6810- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii 

4723- Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate 

4722- Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate 

4721- Comert cu amanuntul  al fructelor si legumelor  proaspete, in magazine specializate 



4719-  Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare  predominanta  de produse 

nealimentare 

4637- Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente 

4638- Comert cu ridicata specializat  al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste 

4641- Comert cu ridicata al produselor textile 

4643- Comert cu ridicata ala aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si 

televizoarelor 

4644- Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie si al produselor de intretinere 

4645- Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie 

2932- Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule 

3011- Constructia de nave si structuri plutitoare 

3020- Fabricarea materialului rulant 

3030- Fabricarea de aeronave si nave spatial 

3092- Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi 

3101- Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 

3102- Fabricarea de mobila pentru bucatarii 

3103- Fabricarea de saltele si somiere 

3109- Fabricarea de mobila n.c.a. 

3230- Fabricarea articolelor  pentru sport 

3250- Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si de laborator 

3291- Fabricarea maturilor si periilor 

3299- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

3311- Repararea articolelor fabricate din metal 

3312- Repararea masinilor 

3319- Repararea altor echipamente 

3320- Instalarea masinilor si echipamentelor industrial 

3831- Demontarea masinilor si echipamentelor scoase din uz            



3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

4110- Dezvoltarea  proiectelor imobiliare  

2211- Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer, resaparea si refacerea anvelopelor 

2219- Fabricarea altor produse din cauciuc 

2221- Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic 

2222- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 

2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii 

2229- Fabricarea altor produse din material plastic 

2332- Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii din argila arsa 

2433- Productia de profile obtinute la rece 

2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice  

2512- Fabricarea de usi si ferestre din metal 

4647- Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat 

4648- Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor 

4649- Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc 

4651- Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor  periferice si software-ului 

4652- Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii 

4661- Comert cu ridicata al masinilor agricole,echipamentelor si furniturilor 

4662- Comert cu ridicata al masinilor-unelte 

4663- Comert cu ridicata al masinilor pentru industria  miniera si constructii 

4664- Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si a masinilor de cusut si de tricotat  

4665- Comert cu ridicata al mobilei de birou 

4666- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou 

4669- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente 

4671- Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate 

4672- Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice 



4673- Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor 

sanitare  

4674- Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor  de fierarie pentru instalatii sanitare si 

de incalzire 

4675- Comert cu ridicata al produselor chimice 

4676- Comert cu ridicata al altor produse intermediare 

4677- Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor 

 

 

          FORMA ART. 3.1 DIN Actul Constitutiv al COMAT SA GIURGIU 

CARE URMEAZA DUPA COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE ACTUALA               

 

 

3.1.  Obiectul de activitate al societatii este : 

 

Activitate princiActivitate princiActivitate princiActivitate principala :pala :pala :pala :    

 

4690- Comert cu ridicata nespecializat 

 

Activitati secundare :Activitati secundare :Activitati secundare :Activitati secundare :    

 

1392- Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si  

lenjeriei de corp) 

1396- Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile 

1399- Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

1411- Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele 

1412- Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru 



1413- Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 

1414- Fabricarea de articole de lenjerie de corp 

1419- Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. 

1512- Fabricareaarticolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 

1610- Taierea si rindeluirea lemnului 

1621- Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn  

1622- Fabricarea parchetului asamblat in panouri 

1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii  

1624- Fabricarea ambalajelor din lemn 

1629- Fabricarea altor produse din lemn 

1721- Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton  

1722- Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton 

1729- Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a. 

2041- Fabricarea sapunurilor, detergentilor si aproduselor de intretinere 

2042- Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) 

2051- Fabricarea explozivilor  

1101- Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice 

1102- Fabricarea vinurilor din struguri 

1330- Finisarea materialelor textile 

2571- Fabricarea produselor de taiat 

2592- Fabricarea ambalajelor usoare din metale 

2599- Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 

2732- Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice 

2733- Fabricarea dispozitivelor de conexiuni pentru fire si cabluri electrice si electronice 

2822- Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat 

2823- Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a 

echipamentelor periferice) 



2899- Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. 

4221- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide 

4321- Lucrari de instalatii electrice  

4322- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 

4329- Alte lucrari de instalatii pentru constructii  

4332- Lucrari de tamplarie si dulgherie 

4333- Lucrari de pardosire si placare a peretilor 

4334- Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 

4339- Alte lucrari de finisare 

4391- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la construcii  

4399- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 

4511- Comert cu autoturisme si autovehicule usoare 

4519- Comert cu alte autovehicule 

4520- Intretinerea si repararea autovehiculelor 

4531- Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 

4532- Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 

4612- Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru 

industrie 

4613- Intermedieri  in comertul cu material lemnos si de constructii 

4711- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 

alimentare, bauturi si tutun 

4615- Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie 

4617- Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun 

4618- Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a. 

4619- Intermedieri in comertul cu produse diverse 

4631- Comert  cu ridicata al fructelor si legumelor 

4634- Comert  cu ridicata a bauturilor 



4635- Comert cu ridicata al produselor din tutun 

4636- Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor  zaharoase 

7712- Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele 

7711- Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare 

7490- Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 

7430- Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) 

7420- Activitati fotografice 

7410- Activitati de design specializat 

7320- Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice 

7312- Servicii de reprezentare media  

7311- Activitati ale agentiilor de publicitate 

4764- Comert cu amanuntul al ecipamentelor sportive, in magazine specializate 

4763- Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, 

in magazine specializate 

4762- Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate 

4761- Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate 

4759- Comert  cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic 

n.c.a., in magazine specializate 

4754- Comert cu amanuntul al articolelor  si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate 

4753- Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, in 

magazine specializate 

4752- Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, cu articole din sticla si al celor pentru vopsit, 

in magazine specializate 

4751- Comertul cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 

5223- Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene 

5221- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 

5210- Depozitari  

4942- Servicii de mutare 



4941- Transporturi rutiere de marfuri 

4799- Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor 

4791- Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 

4789- Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse 

4782- Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, 

chioscuri si piete 

8551- Invatamant in domeniul sportiv si recreational 

8532- Invatamant secundar, tehnic sau profesional 

8299- Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 

8292- Activitati de ambalare 

8291- Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului  

8230- Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 

8220- Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center) 

8219- Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de 

secretariat 

8211- Activitati combinate de secretariat  

8129- Alte activitati de curatenie n.c.a. 

8122- Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje 

indistriale 

8121- Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor 

8110- Activitati de servicii suport combinate 

8020- Activitati de servicii privind sistemele de securizare 

7740- Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 

7739- Activitati de inchiriere si leasing  cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile 

7735- Activitati de inchiriere si leasing  cu alte masini, echipamente de transport aerian 

7732- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii 

7729- Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a. 



7722- Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri,DVD-uri) 

7721- Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv  

9609- Alte activitati de servicii n.c.a. 

9529- Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a. 

9525- Repararea ceasurilor si a bijuteriilor 

9524- Repararea mobilei si a furnirurilor casnice 

9523- Repararea incaltamintei si a articolelor din piele 

9522- Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina 

9521- Repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic 

9512- Repararea echipamentelor de comunicatii 

9412- Activitati ale organizatiilor profesionale 

9411- Activitati ale organizatiilor economice si patronale 

6399- Alte activitati de servicii informationale n.c.a. 

6312- Activitati ale portalurilor web 

6311- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 

6209- Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 

6202- Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 

6201- Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) 

6020- Activitati de difuzare a programelor de teleziviune 

6010- Activitati de difuzare a programelor radio 

5920- Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala 

5829- Activitati de editare a altor produse software 

5821- Activitati de editare a jocurilor pe calculator 

5819- Alte activitati de editare 

5814- Activitati de editare a revistelor si periodicelor 

5813- Activitati de editare a ziarelor 



5812- Activitati de editare de ghiduri, compendii liste de adrese si similar 

5811- Activitati de editare a carilor  

5629- Alte activitati de alimentatir n.c.a. 

5621- Activitati de alimentarie (catering) pentru evenimente 

5610- Restaurante 

5510- Hoteluri si alte facilitati de cazare similar 

5224- Manipulari 

4781- Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat 

prin standuri, chioscuri si piete 

4779- Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine 

4778- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate 

4777- Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate 

4776- Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor 

de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate 

4775- Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate 

4772- Comert cu amanuntul al incaltamintei  si articolelor din piele, in magazine specializate 

4765- Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate 

4743- Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine de specialitate 

4742- Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii i magazine de specialitate 

4741- Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine de 

specialitate 

4730- Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate 

4729- Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate 

4726- Comert  cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate 

4725- Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate 

4724- Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine 

specializate 

6920- Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal 



6832- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 

6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau  in leasing 

6810- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii 

4723- Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate 

4722- Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate 

4721- Comert cu amanuntul  al fructelor si legumelor  proaspete, in magazine specializate 

4719-  Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare  predominanta  de produse 

nealimentare 

4637- Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente 

4638- Comert cu ridicata specializat  al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste 

4641- Comert cu ridicata al produselor textile 

4643- Comert cu ridicata ala aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si 

televizoarelor 

4644- Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie si al produselor de intretinere 

4645- Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie 

2932- Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule 

3011- Constructia de nave si structuri plutitoare 

3020- Fabricarea materialului rulant 

3030- Fabricarea de aeronave si nave spatial 

3092- Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi 

3101- Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 

3102- Fabricarea de mobila pentru bucatarii 

3103- Fabricarea de saltele si somiere 

3109- Fabricarea de mobila n.c.a. 

3230- Fabricarea articolelor  pentru sport 

3250- Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si de laborator 

3291- Fabricarea maturilor si periilor 



3299- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

3311- Repararea articolelor fabricate din metal 

3312- Repararea masinilor 

3319- Repararea altor echipamente 

3320- Instalarea masinilor si echipamentelor industrial 

3831- Demontarea masinilor si echipamentelor scoase din uz            

3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

4110- Dezvoltarea  proiectelor imobiliare  

2211- Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer, resaparea si refacerea anvelopelor 

2219- Fabricarea altor produse din cauciuc 

2221- Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic 

2222- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 

2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii 

2229- Fabricarea altor produse din material plastic 

2332- Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii din argila arsa 

2433- Productia de profile obtinute la rece 

2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice  

2512- Fabricarea de usi si ferestre din metal 

4647- Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat 

4648- Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor 

4649- Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc 

4651- Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor  periferice si software-ului 

4652- Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii 

4661- Comert cu ridicata al masinilor agricole,echipamentelor si furniturilor 

4662- Comert cu ridicata al masinilor-unelte 

4663- Comert cu ridicata al masinilor pentru industria  miniera si constructii 



4664- Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si a masinilor de cusut si de tricotat  

4665- Comert cu ridicata al mobilei de birou 

4666- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou 

4669- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente 

4671- Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate 

4672- Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice 

4673- Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor 

sanitare  

4674- Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor  de fierarie pentru instalatii sanitare si 

de incalzire 

4675- Comert cu ridicata al produselor chimice 

4676- Comert cu ridicata al altor produse intermediare 

4677- Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor 

4540- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea 

motocicletelor 

4611- Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi 

cu semifabricate 

4614- Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 

4616- Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 

4621-Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 

4622-Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 

4623-Comerţ cu ridicata al animalelor vii 

4624- Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 

4632-Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 

4633- Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 

4639-Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 

4642- Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 

4646- Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 
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                       CONVOCATOR 
 
 
    In conformitate cu prevederile ART. 117 ale Legii Nr. 31/1990 R, asa cum a fost modificata, 
prin  Unic Administrator Ec. SORIN BONCIU,  convoaca : 
 
1) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii COMAT SA, cu sediul  social situat 
in Com. Fratesti, Sat Remus, Sos. Bucuresti nr. 206, Judetul Giurgiu, ORC J52/29/1991, CUI: RO 
1291838, Tel: 0346/401110-13. Fax: 0246/210509, in data de  06.03.2017 ora 13,00, pentru toti 
actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor , tinut de catre DEPOZITARUL CENTRAL, la 
sfarsitul zilei de  24.02.2017, stabilita ca data de referinta, la adresa: Bucuresti, Sector 1, Calea 
Floreasca nr. 246 C, etaj 21 –in incinta SKY TOWER Building.  
 
ORDINEA DE ZI: 
 
1.   a) Aprobarea restructurarii contractului de credit Nr. RQ13112627665228 din data 
de 10.07.2014,contractat de Electricom de la CEC Bank, raportat la calitatea de Garant Real si 
Codebitor solidar pe care o are COMAT S.A. Giurgiu in Contractul de credit nr. RQ 
13112627665228/10.07.2014  si actele subsecvente . 
     b) Aprobarea mentinerii garantiilor constituite anterior aferente contractului de 
credit Nr. RQ13112627665228 din data de 10.07.2014   si actele subsecvente. 
2.  a)Aprobarea modificarii si eliminarea unor clauze aferente facilitatii credit de investitii in 
valoare de 18.556.176 lei, contractata de la CEC BANK de catre  ALTIUS FOTOVOLTAIC SRL ,  
COMAT SA  avand calitatea de garant real in Contractul de credit nr. RQ 12063755555122 din data 
de 02.07.2012  si actele subsecvente . 
     b) Aprobarea mentinerii garantiilor constituite anterior aferente Contractului de credit nr. 
RQ 12063755555122 din data de 02.07.2012  si actele subsecvente  
3.  Imputernicirea dlui Sorin Bonciu, legitimat prin CI Seria RT nr. 528512 eliberata de catre SPCEP S1 
biroul nr. 1 la data de 27.11.2007 –Administrator al COMAT SA Giurgiu in vederea semnarii tuturor 
actelor necesare operatiunilor sus-mentionate . 
4.  Aprobarea prelungirii madatului  auditorului AUDIT MARIVIO EXPERT SRL,Nr. de ordine în RC: 
J40/10925/2010,Sediu: Bucureşti Sectorul 1, Strada RUCĂR, Nr. 21, CAMERA 2, reprezentat prin dl. 
CHIRVĂSUŢĂ VIOREL, pe o perioada de 1 an., de la data de 05.04.2017 pana la data de 05.04.2018. 
5.  Stabilirea datei  de 24.03.2017 ,daca este cazul, ca data de inregistrare , aceasta trebuind  sa fie 
de minim 10 zile lucratoare de la data hotararii, in conformitate cu art. 5 alin.11 din regulamentul 
6/2009 R  si, daca este cazul, si stabilirea datei de 23.03.2017  ca data „ex date,in conformitate cu 
prevederile art. 2 lit. f ) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 
actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
2) Adunarea Generala Extra0rdinara a Actionarilor Societatii COMAT SA, cu sediul  social 
situat in Com. Fratesti, Sat Remus, Sos. Bucuresti nr. 206, Judetul Giurgiu, ORC J52/29/1991, CUI: 
RO 1291838, Tel: 0346/401110-13. Fax: 0246/210509, in data de 06.03.2017 ora 14,00, pentru toti 
actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor , tinut de catre DEPOZITARUL CENTRAL, la 
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sfarsitul zilei de  24.02.2017, stabilita ca data de referinta, la adresa: Bucuresti, Sector 1, Calea 
Floreasca nr. 246 C, etaj 21 –in incinta SKY TOWER Building.  
 
ORDINEA DE ZI: 
 

1. Completarea obiectului de activitate al societatii cu activitatile: 

4540 
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea 
motocicletelor 

4611 
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime 
textile şi cu semifabricate 

4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 

4616 
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole 
din piele 

4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 
4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 
4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 
4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 
4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 

4633 
Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor 
comestibile 

4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 
4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 
4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 

 
Urmand ca pct.3.1. al.3  din actul constitutiv actulizat al COMAT SA Giurgiu sa se 
completeze in mod corespuzator cu activitatile mai sus mentionate. 
 
 
           Conform art. 7(1) din regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat prin regulamentul CNVM 
nr. 7/2010: 
(1) Unul sau mai multi actionari ,reprezentand ,individual sau impreuna, cel putin 5% din  
capitalul social, au dreptul: 
-de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale cu conditia ca  
fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de 
adunarea Generala; si 
-de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  
incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale. 
(2)Drepturile prevazute la alin.1 pot fi exercitate numai in scris. 
(3)Drepturile prevazute la alin.1 pot fi exercitate numai in scris (transmise prin  
servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 
           Conform art. 7(3) din regulamentul nr. 6/2009 modificat si completat prin regulamentul 
nr. 7/2010, actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. 1 lit a si b  in termenul de cel 
mult 15 zile de la data publicarii convocatorului. 
         Conform art. 5 al.6 pct b si c din regulamentul nr. 6/2009 R, procedurile de vot pentru 
AGOA si AGEA  din data de 06.03.2017 ora 13 si ora 14,00  se vor regasi incepand cu data de 
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04.02.2017 atat la sediul COMAT situat la adresa:Com.Fratesti,Sat Remus,Sos. Bucuresti nr.206, 
Jud. Giurgiu, cat si la locul desfasurarii AGOA: Bucuresti, Sector 1,CALEA FLOREASCA NR 246 
C, ET.21 in incinta Sky Tower. 
          Conform art. 13 din Regulamentul nr. 6/2009:  
(1)Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe Ordinea de zi a 
adunării generale. Societatea comercială are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de 
acţionari.  
(2)Dreptul de a pune întrebări și obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care 
societăţile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfășurare și 
pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidenţialităţii și a intereselor comerciale 
ale societăţilor.  
Societăţile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conţinut.  
Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe  
pagina de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns.  
 In cazul in care la data mentionata anterior nu va fi intrunit cvorumul pentru tinerea 
AGOA si AGEA , urmatoarele sedinte vor avea loc in data 07.03.2017 ora 13,00 si ora 14,00 la 
aceeasi adresa. 

 Mentionam faptul ca se vor regasi si pe site-ul www.comatgiurgiu.ro informatiile 
referitoare la convocator,  documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale , 
formularele de procura, proiectele de hotarare , acestea putand fi consultate la sediul societatii si 
la sediul unde se vor tine sedintele AGOA si AGEA de la data de 06.03.2017. 
            Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot , fie direct, fie pe baza de procura de 
reprezentare care se vor depune la locul desfasurarii sedintei pana la data de 04.03.2017 inainte 
de la ora 13,00 (pt. AGOA) si 14,00(pt. AGEA). 
            Prezentul convocator a fost semnat azi, 26.01.2017, in Bucuresti. 
 
  
     UNIC ADMINISTRATOR, 

Ec. Sorin Bonciu 
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ANEXA 
 
Prezentul Convocator AGOA si AGEA –COMAT SA GIURGIU , CUI: 1291838, pentru data de 
06/07.03.2017 are un numar de 7592 caractere cu spatii. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
        Unic Ad-tor , 
        Ec. Sorin Bonciu 
 
      



COMAT  S.A. GIURGIU 

Sediul social: Com.Fratesti,Sat Remus  sos.Bucuresti nr.206,judetul Giurgiu 

Tel: 0346/401110-13. Fax: 0246/210509 

Nr. şi data înregistrării la ORC GIURGIU: J52/29/1991 

C.I.F.: RO1291838 

Capital social subscris si varsat: 1.928.715 Ron 

    

     PROIECT DE HOTARARE   

                 Nr. …………. 

             ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  ACTIONARILOR COMAT SA  

   GIURGIU  din   data de 06/07.03.2017 ora 14,00 

 

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

  

(„AGEA”)s-a realizat,potrivit prevederilor legale  şi statutare, în baza 

Deciziei Unicului Administrator al societatii , prin publicarea convocatorului 

în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. ……../……………. având nr. 

de înregistrare ...…../..………....... şi în ziarul Romania Libera din data  

………………….., precum şi cu înştiinţarea instituţiilor pieţei de  

capital.  

La şedinţa AGEA au avut drept de participare toţi 

Acţionarii societăţii înregistraţi la data de referinţă de 24.02.2017 

în registrul acţionarilor societăţii ţinut şi operat de Depozitarul Central. 

La  şedinţa  AGEA  au  fost  prezenţi  acţionari  şi 

 reprezentanţi  ai  acţionarilor  deţinând împreună _ _ _

 _ 

acţiuni,pentru care s-au exprimat voturi valabile,   

reprezentând _ _ _ %din capitalul social  



-In  urma  deliberărilor  pe  marginea  punctelor  aflate  pe  ordinea de 

zi  menţionată  în convocator a fost adoptată,  

Conform dispoziţiilor legale şi statutare, următoarea:  

     HOTARARE   

Art.1. Se  aproba/ se  respinge Completarea obiectului de activitate al societatii cu 
activitatile: 

4540 
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea 

motocicletelor 

4611 
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi 

cu semifabricate 

4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 

4616 
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din 

piele 

4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 

4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 

4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 

4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 

4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 

4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 

4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 

4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 

4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 

Urmand ca pct.3.1. al.3  din actul constitutiv actulizat al COMAT SA Giurgiu sa se 

completeze in mod corespuzator cu activitatile mai sus mentionate. 

Preşedinte AGEA    

    .........................................     

            Secretar 

             AGEA 

 .............................

. 



PROCURA   SPECIALA 

(pentru persoane fizice) 

Subsemnatul(a)__________________________________________________________________, 

deţinător  a  ______________  

acţiuni  emise de Societatea  COMAT SA GIURGIU reprezentand …..…% din  

totalul actiunilor emise care COMAT SA GIURGIU  îmi  conferă  dreptul 

 la ___________ voturi  în  Adunarea  Generală  a  Acţionarilor  COMAT SA 

GIURGIU, numesc  prin  prezenta  pe  d-l/d-na  

_________________________________________________  CNP  

___________________________  cu  B.I.  /  C.I. seria  ___  nr.  

___________________  cu  domiciliul  

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

ca  reprezentant  al  meu  în Adunarea  Generală  Extraordinară A 

Acţionarilor COMAT SA GIURGIU convocată  la adresa : Bucuresti, sector 1,Calea Floreasca nr. 246 

C, etaj 21, in incinta Sky Tower la  data  de 06.03.2017 ora  

14.00 (prima convocare) sau la data 07.03.2017 ora 14,00 (a doua 

convocare) în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să  

exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate 

în Registrul acţionarilor la data de referinta 24.02.2017, 

după cum urmează : 

1.  Completarea obiectului de activitate al societatii cu activitatile: 

4540 
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea 

motocicletelor 

4611 
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi 

cu semifabricate 

4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 

4616 
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din 

piele 

4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 

4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 

4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 



4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 

4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 

4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 

4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 

4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 

4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 

Urmand ca pct.3.1. al.3  din actul constitutiv actulizat al COMAT SA Giurgiu sa se 

completeze in mod corespuzator cu activitatile mai sus mentionate. 

Pentru _______          

Impotriva _______          

Abtinere ________ 

 

Data __________________ 

            

Numele si prenumele deţinătorului de acţiuni (cu majuscule)  

   

__________________ 

            

         

Semnatura deţinătorului de acţiuni 

 



PROCURA   SPECIALA 

(pentru persoane juridice ) 

Subscrisa__________________________________________________________________, 

deţinătoare  a  ______________ acţiuni  emise de Societatea  COMAT  SA 

GIURGIU reprezentand …..…% din  totalul actiunilor emise care   conferă  

dreptul  la ___________ voturi  în  Adunarea  Generală  a  Acţionarilor 

COMAT SA GIURGIU, imputerniceste  prin  prezenta  pe  d-l/d-na  

_________________________________________________  CNP 

___________________________  cu  B.I.  /  C.I. seria  ___  nr.  

___________________  cu  domiciliul 

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

ca  reprezentant  al societatii   în Adunarea  Generală Extraordinară 

a  Acţionarilor COMAT SA GIURGIU  convocată  la adresa : Bucuresti, sector 1,Calea Floreasca nr. 246 

C, etaj 21, in incinta Sky Tower la  data  de 06.03.2017  ora  14.00 (prima convocare)

 sa 

la data 07.03.2017 2015 ora 14,00 (a doua convocare) în cazul în care cea dintâi 

nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele 

înregistrate în Registrul acţionarilor la data de referinta 24.02.2017 , 

după cum urmează : 

1. Completarea obiectului de activitate al societatii cu activitatile: 

4540 
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea 

motocicletelor 

4611 
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi 

cu semifabricate 

4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 

4616 
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din 

piele 

4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 

4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 

4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 

4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 



4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 

4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 

4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 

4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 

4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 

Urmand ca pct.3.1. al.3  din actul constitutiv actulizat al COMAT SA Giurgiu sa se 

completeze in mod corespuzator cu activitatile mai sus mentionate. 

Pentru _______ 

Impotriva _______ 

Abtinere ________ 

 

Data __________________ 

 

Numele si prenumele deţinătorului de acţiuni (cu majuscule) 

__________________ 

 

Semnatura deţinătorului de acţiuni 



COMAT  S.A. GIURGIU 

Sediul social: Com.Fratesti,Sat Remus  sos.Bucuresti nr.206,judetul Giurgiu 

Tel: 0346/401110-13. Fax: 0246/210509 

Nr. şi data înregistrării la ORC GIURGIU: J52/29/1991 

C.I.F.: RO1291838 

Capital social subscris si varsat: 1.928.715 Ron 

    

     PROIECT DE HOTARARE   

                 Nr. …………. 

             ADUNAREA GENERALA ORDINARA  ACTIONARILOR COMAT SA  

      GIURGIU  din   data de 06/07.03.2017 ora 13,00 

 

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor  

(„AGOA”)s-a realizat,potrivit prevederilor legale  şi statutare, în baza 

Deciziei Unicului Administrator al societatii , prin publicarea convocatorului 

în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. ……../……………. având nr. 

de înregistrare ...…../..………....... şi în ziarul Romania Libera din data  

………………….., precum şi cu înştiinţarea instituţiilor pieţei de  

capital.  

La şedinţa AGOA au avut drept de participare toţi 

Acţionarii societăţii înregistraţi la data de referinţă de 24.02.2017 în 

registrul acţionarilor societăţii ţinut şi operat de Depozitarul Central. 

La  şedinţa  AGOA  au  fost  prezenţi  acţionari  şi 

 reprezentanţi  ai  acţionarilor  deţinând împreună _ _ _ _ 

acţiuni,pentru care s-au exprimat voturi valabile,   

reprezentând _ _ _ %din capitalul social  

-In  urma  deliberărilor  pe  marginea  punctelor  aflate  pe  ordinea de zi

  menţionată  în convocator a fost adoptată,  

Conform dispoziţiilor legale şi statutare, următoarea:  

     HOTARARE   



Art.1. a)Se  aproba/ se  respinge restructurarea contractului de credit Nr. RQ13112627665228 din data 
de 10.07.2014,contractat de Electricom de la CEC Bank, raportat la calitatea de Garant Real si Codebitor 
solidar pe care o are COMAT S.A. Giurgiu in Contractul de credit nr. RQ 13112627665228/10.07.2014  si 

actele subsecvente . 

          b) Se  aproba/ se  respinge mentinerea garantiilor constituite anterior aferente contractului de 

credit Nr. RQ13112627665228 din data de 10.07.2014   si actele subsecvente 

Art.2.a) Se  aproba/ se  respinge  modificarea si eliminarea unor clauze aferente facilitatii credit de 
investitii in valoare de 18.556.176 lei, contractata de la CEC BANK de catre  ALTIUS FOTOVOLTAIC SRL 
COMAT SA  avand calitatea de garant real in Contractul de credit nr. RQ 12063755555122 din data de 

02.07.2012  si actele subsecvente . 

         b) Se  aproba/ se  respinge mentinerea garantiilor constituite anterior aferente Contractului de 

credit nr. RQ 12063755555122 din data de 02.07.2012  si actele subsecvente 

Art.3. Se  aproba/ se  respinge Imputernicirea dlui Sorin Bonciu, legitimat prin CI Seria RT nr. 528512 
eliberata de catre SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 27.11.2007 –Administrator al COMAT SA Giurgiu in 

vederea semnarii tuturor actelor necesare operatiunilor sus-mentionate . 

Art.4. Se  aproba/ se  respinge prelungirea madatului  auditorului AUDIT MARIVIO EXPERT SRL,Nr. 
de ordine în RC: J40/10925/2010,Sediu: Bucureşti Sectorul 1, Strada RUCĂR, Nr. 21, CAMERA 2, 
reprezentat prin dl. CHIRVĂSUŢĂ VIOREL, pe o perioada de 1 an., de la data de 05.04.2017 pana la data 
de 05.04.2018. 

Art.5. Se  aproba/ se  respinge stabilirea datei  de 24.03.2017 ,daca este cazul, ca data de inregistrare , 
aceasta trebuind  sa fie de minim 10 zile lucratoare de la data hotararii, in conformitate cu art. 5 alin.11 
din regulamentul 6/2009 R  si, daca este cazul, si stabilirea datei de 23.03.2017  ca data „ex date,in 
conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor 
drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Preşedinte AGOA    

    .........................................     

            Secretar 

             AGOA 

 .............................. 



PROCURA   SPECIALA 

(pentru persoane fizice) 

Subsemnatul(a)__________________________________________________________________, 

deţinător  a  ______________  

acţiuni  emise de Societatea  COMAT SA GIURGIU reprezentand …..…% din  

totalul actiunilor emise care COMAT SA GIURGIU  îmi  conferă  dreptul 

 la ___________ voturi  în  Adunarea  Generală  a  Acţionarilor  COMAT SA 

GIURGIU, numesc  prin  prezenta  pe  d-l/d-na  

_________________________________________________  CNP  

___________________________  cu  B.I.  /  C.I. seria  ___  nr.  

___________________  cu  domiciliul  

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

ca  reprezentant  al  meu  în Adunarea  Generală  Ordinară A 

Acţionarilor COMAT SA GIURGIU convocată  la adresa : Bucuresti, sector 1,Calea Floreasca nr. 246 

C, etaj 21, in incinta Sky Tower la  data  de 06.03.2017 ora  

13.00 (prima convocare) sau la data 07.03.2017 ora 13,00 (a doua 

convocare) în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să  

exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate 

în Registrul acţionarilor la data de referinta 24.02.2017, 

după cum urmează : 

1. a) Aprobarea restructurarii contractului de credit Nr. RQ13112627665228 din data 

de 10.07.2014,contractat de Electricom de la CEC Bank, raportat la calitatea de Garant Real si 

Codebitor solidar pe care o are COMAT S.A. Giurgiu in Contractul de credit nr. RQ 

13112627665228/10.07.2014  si actele subsecvente . 

Pentru                 _______ 

Impotriva _______ 

Abtinere ________ 

         b) Aprobarea mentinerii garantiilor constituite anterior aferente contractului de 

credit Nr. RQ13112627665228 din data de 10.07.2014   si actele subsecvente. 

Pentru    _______ 

Impotriva _______ 



Abtinere ________ 

2. a)Aprobarea modificarii si eliminarea unor clauze aferente facilitatii credit de investitii in valoare 

de 18.556.176 lei, contractata de la CEC BANK de catre  ALTIUS FOTOVOLTAIC SRL ,  COMAT SA  

avand calitatea de garant real in Contractul de credit nr. RQ 12063755555122 din data de 02.07.2012  

si actele subsecvente . 

Pentru     _______ 

Impotriva _______ 

Abtinere ________ 

   b) Aprobarea mentinerii garantiilor constituite anterior aferente Contractului de credit nr. RQ 

12063755555122 din data de 02.07.2012  si actele subsecvente  

Pentru                _______ 

Impotriva _______ 

Abtinere ________ 

3. Imputernicirea dlui Sorin Bonciu, legitimat prin CI Seria RT nr. 528512 eliberata de catre SPCEP S1 

biroul nr. 1 la data de 27.11.2007 –Administrator al COMAT SA Giurgiu in vederea semnarii tuturor 

actelor necesare operatiunilor sus-mentionate . 

Pentru              _______ 

Impotriva _______ 

Abtinere ________ 

4. Aprobarea prelungirii madatului  auditorului AUDIT MARIVIO EXPERT SRL,Nr. de ordine în RC: 

J40/10925/2010,Sediu: Bucureşti Sectorul 1, Strada RUCĂR, Nr. 21, CAMERA 2, reprezentat prin dl. 

CHIRVĂSUŢĂ VIOREL, pe o perioada de 1 an., de la data de 05.04.2017 pana la data de 05.04.2018. 

Pentru              _______ 

Impotriva _______ 

Abtinere ________ 

5. Stabilirea datei  de 24.03.2017 ,daca este cazul, ca data de inregistrare , aceasta trebuind  sa fie de 

minim 10 zile lucratoare de la data hotararii, in conformitate cu art. 5 alin.11 din regulamentul 

6/2009 R  si, daca este cazul, si stabilirea datei de 23.03.2017  ca data „ex date,in conformitate cu 

prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 

actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Pentru     _______ 

Impotriva _______ 



Abtinere ________ 

 

Data             ________         

   

Numele si prenumele deţinătorului de acţiuni (cu majuscule)  

   

__________________ 

            

         

Semnatura deţinătorului de acţiuni 

 



PROCURA   SPECIALA 

(pentru persoane juridice ) 

Subscrisa__________________________________________________________________, 

deţinătoare  a  ______________ acţiuni  emise de Societatea  COMAT  SA 

GIURGIU reprezentand …..…% din  totalul actiunilor emise care   conferă  

dreptul  la ___________ voturi  în  Adunarea  Generală  a  Acţionarilor 

COMAT SA GIURGIU, imputerniceste  prin  prezenta  pe  d-l/d-na  

_________________________________________________  CNP 

___________________________  cu  B.I.  /  C.I. seria  ___  nr.  

___________________  cu  domiciliul 

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

ca  reprezentant  al societatii   în Adunarea  Generală Ordinară a  

Acţionarilor COMAT SA GIURGIU  convocată  la adresa : Bucuresti, sector 1,Calea Floreasca nr. 246 C, 

etaj 21, in incinta Sky Tower la  data  de 06.03.2017  ora  13.00 (prima convocare) sa 

la data 07.03.2017 2015 ora 13,00 (a doua convocare) în cazul în care cea dintâi 

nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele 

înregistrate în Registrul acţionarilor la data de referinta 24.02.2017 , 

după cum urmează : 

1. a) Aprobarea restructurarii contractului de credit Nr. RQ13112627665228 din data 

de 10.07.2014,contractat de Electricom de la CEC Bank, raportat la calitatea de Garant Real si 

Codebitor solidar pe care o are COMAT S.A. Giurgiu in Contractul de credit nr. RQ 

13112627665228/10.07.2014  si actele subsecvente . 

Pentru   _______ 

Impotriva _______ 

Abtinere ________ 

         b) Aprobarea mentinerii garantiilor constituite anterior aferente contractului de 

credit Nr. RQ13112627665228 din data de 10.07.2014   si actele subsecvente. 

Pentru   _______ 

Impotriva _______ 

Abtinere ________ 

 

 



2. a)Aprobarea modificarii si eliminarea unor clauze aferente facilitatii credit de investitii in valoare 

de 18.556.176 lei, contractata de la CEC BANK de catre  ALTIUS FOTOVOLTAIC SRL ,  COMAT SA  

avand calitatea de garant real in Contractul de credit nr. RQ 12063755555122 din data de 02.07.2012  

si actele subsecvente . 

Pentru  _______ 

Impotriva _______ 

Abtinere ________ 

   b) Aprobarea mentinerii garantiilor constituite anterior aferente Contractului de credit nr. RQ 

12063755555122 din data de 02.07.2012  si actele subsecvente  

Pentru  _______ 

Impotriva _______ 

Abtinere ________ 

3. Imputernicirea dlui Sorin Bonciu, legitimat prin CI Seria RT nr. 528512 eliberata de catre SPCEP S1 

biroul nr. 1 la data de 27.11.2007 –Administrator al COMAT SA Giurgiu in vederea semnarii tuturor 

actelor necesare operatiunilor sus-mentionate . 

Pentru _______ 

Impotriva _______ 

Abtinere ________ 

4. Aprobarea prelungirii madatului  auditorului AUDIT MARIVIO EXPERT SRL,Nr. de ordine în RC: 

J40/10925/2010,Sediu: Bucureşti Sectorul 1, Strada RUCĂR, Nr. 21, CAMERA 2, reprezentat prin dl. 

CHIRVĂSUŢĂ VIOREL, pe o perioada de 1 an., de la data de 05.04.2017 pana la data de 05.04.2018. 

Pentru _______ 

Impotriva _______ 

Abtinere ________ 

5. Stabilirea datei  de 24.03.2017 ,daca este cazul, ca data de inregistrare , aceasta trebuind  sa fie de 

minim 10 zile lucratoare de la data hotararii, in conformitate cu art. 5 alin.11 din regulamentul 

6/2009 R  si, daca este cazul, si stabilirea datei de 23.03.2017  ca data „ex date,in conformitate cu 

prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 

actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Pentru _______ 

Impotriva _______ 

Abtinere ________ 



 

Data __________________ 

 

Numele si prenumele deţinătorului de acţiuni (cu majuscule) 

__________________ 

 

Semnatura deţinătorului de acţiuni 


