Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale,
societatea urmând a răspunde acestora în cadrul
şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
Documentele, materialele informative şi proiectele de
hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societăţii
www.uniteh-timisoara.ro şi/sau la sediul societăţii/sediul
secundar, în zilele lucrătoare între orele 11 şi 15.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa
şi vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi
şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de
împuternicire specială sau generală.
Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă
pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând

Formularul de vot poate fi obţinut între orele 11 şi 15
de la sediul societăţii/sediul secundar sau de pe site-ul
societăţii www.uniteh-timisoara.ro.
Informaţii suplim entare se pot obţine, în zilele
lucrătoare, la sediul societăţii din Tim işoara, Str.
Chimiştilor nr. 5-9, jud. Timiş/la sediul secundar din calea
Floreasca nr. 175, etajul 7, cam. A10, Bucureşti (sectorul
1) sau la tel: 0256/222312, între orele 11-15.

(39/4 .770 .326)

Societatea
REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A.
CONVO CARE

www.uniteh-timisoara.ro.
Procurile speciale depuse după expirarea termenului
mai sus menţionat precum şi cele care nu îndeplinesc
condiţiile legale, vor fi considerate nule de drept.
A c ţio n a rii în re g is tra ţi la data de re fe rin ţă au
posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de
adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin
corespondenţă.
în cazul votului prin corespondenţă, formularul de vot
completat şi semnat, însoţit de copia actului de identitate
(buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice,

Consiliul de administraţie ai Societăţii REMARUL 16
FEBRUARIE - S.A. având sediul în Cluj-Napoca, str.
Tudor Vladim irescu nr. 2-4, înm atriculată la Oficiul
Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod
unic de înregistrare RO 201373, întrunit în şedinţa de
lucru la sediul so cie tă ţii din data de 23.03.2017,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
(A G O A) şi A dunarea G enerală E xtra o rd in a ră a
Acţionarilor (AGEA) pentru data de 26.04.2017 ora 11.00
şi, respectiv, ora 12.00, la sediul societăţii, pentru toţi
acţionarii înscrişi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei
de 14.04.2017 considerată data de referinţă şi care au
dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărlor
generale.
în cazul în care la data de 2 6.0 4.2 0 17 nu se
îndeplinesc condiţiile de cvorum, şedinţele AGOA şi
AGEA se vor desfăşura în data de 27.04.2017, ora 11.00
şi, respectiv, 12.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de
zi.
C onvocarea A du n ării G enerale O rd in a re a
Acţionarilor având următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de gestiune al
C o n s iliu lu i de A d m in is tra ţie p rivin d re zu lta te le
econom ico-financiare ale S ocietăţii REMARUL 16
FE B R U A R IE - S.A. în anul 2016, conform
Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a contului
de profit şi pierdere pentru exerciţiul financiar 2016
precum şi aprobarea reportării profitului realizat în anul
2016.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent

respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor
juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi
transmise la sediul societăţii, în plic închis cu menţiunea
P E N TR U A D U N A R E A G E N E R A L Ă O R D IN A R Ă A
A C Ţ IO N A R IL O R
D IN
DATA D E 2 5 .0 4 .2 0 1 7
(26.04.2017), până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de
şedinţa Adunării Generale Ordinare.

exerciţiului financiar 2016.
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
programului de investiţii pe 2017.
5. A p ro b area d escărc ării de g estiune a
administratorilor şi directorilor societăţii, pentru anul 2016
şi ratificarea contractelor încheiate de societate în anul
2016.

reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în
dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a uneia
sau mai multor societăţi identificate în împuternicire,
inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia
ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în
calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2
alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, sau unui avocat.
împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun
la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală în
copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul
sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale
împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se
menţiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării
generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obţine la
sediul societăţii/sediul secundar în zilele lucrătoare între
orele 11 şi 15 sau se pot descărca de pe site-ul societăţii

6. Confirmarea în funcţia de administrator, membru al

contractul/contractele de credit/factoring şi la contractele

consiliului de administraţie, a doamnei Aurori Marta
Maria, numită administrator provizoriu prin Decizia
Consiliului de A dm inistraţie nr. 1 din 2 9 .1 1 .2 0 1 6 ,

de garanţie reală mobiliară/imobiliară; (ii) orice contract

stabilirea duratei mandatului de 4 ani începând cu data
şedinţei AGOA şi a remuneraţiei noului administrator,
identică cu a celorlalţi administratori, conform Hotărârii
Adunării G enerale Ordinare a Acţionarilor nr. 3 din

facilităţile de credit acordate de bancă.

11.12.2012.

ferată română; locomotive; autoturisme;

7. în conformitate cu prevederile articolului 238 din
Legea pieţei de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de

nou de garanţie reală mobiliară/imobiliară, precum şi
orice document în legătură cu operaţiunile privind
4. Aprobarea vânzării până la valoarea contabilă de
12.000.000 lei a unor active după cum urmează:
- automotoare adaptate pentru circulaţia pe calea
- mijloace fixe scoase din funcţiune.

5. Aprobarea strategiei pe termen mediu a societăţii
16.05.2017 ca „Data de înregistrare", respectiv data care pentru perioada 2017 - 2019 şi a investiţiilor necesare
serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se vor implementării acesteia. împuternicirea consiliului de
răsfrânge hotărârile AGOA şi a datei de 15.05.2017 ca ex administraţie privind încheierea de parteneriate cu
date.
org an ism e de ce rce ta re legate de înto cm ire a ,

8. Aprobarea mandatarii preşedintelui consiliului de
a d m in is tra ţie să sem neze în num ele a c ţio n a rilo r
hotărârile adoptate, precum şi orice acte impuse de
hotărârile adoptate şi a consilierului juridic al societăţii
P optean Carm en Ram ona să înto cm e a scă toate
formalităţile legale ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără
a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României,
depunerea/ridicarea de cereri şi alte înscrisuri în scopul
re a liz ă rii o p e ra ţiu n ilo r de în re g is tra re /rid ic a re a
hotărârilor în Registrul Comerţului Cluj şi oriunde ar fi
necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu
C.l. seria KX nr. 587794.
Convocarea Adunării G enerale Extraordinare a
Acţionarilor având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea plafonului de credite a societăţii valabil
până la data aprobării bilanţului aferent anului financiar
2017, în sumă de 45.000.000 lei şi garantarea acestora
prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor
stocuri, mijloace fixe, acţiuni, facturi sau alte fonduri de
garantare care funcţionează în România.
2. Menţinerea garanţiilor pentru eşalonările la plată a
datoriilor societăţii către ANAF şi furnizori, până la
valoarea de 10.000.000 lei.
3. împuternicirea reprezentanţilor legali ai societăţii
(împuterniciţi de către consiliul de adm inistraţie) să
semneze împreună, să negocieze/asume şi să decidă în
numele şi pe seama societăţii orice clauză contractuală
(inclusiv, dar fără a se lim ita la: m o d a lită ţile de

contractarea şi implementarea proiectului de investiţii,
alocarea fondurilor necesare şi obţinerea de împrumuturi
în acest scop, şi nominalizarea persoanelor împuternicite
pentru semnarea cererii de finanţare a contractului de
finanţare şi a celortalte documente legate de accesarea
finanţării şi implementarea strategiei/proiectului de
cercetare.
6. Aprobarea achiziţionării unor mijloace fixe conform
programului de strategie al societăţii şi a programului de
investiţii aprobat pe anul 2017.
7. Ratificarea deciziei Consiliului de administraţie nr. 2
din 18.08.2016 privind încheierea contractului de cesiune
de creanţă având ca şi obiect stingerea unei părţi din
datoria pe care o are faţă de Remarul 16 Februarie - S A ,
Uzina de Vagoane Aiud - S.A. prin preluarea unei părţi din
această datorie de către Transferoviar Grup - S.A.
8. în conformitate cu prevederile articolului 238 din
Legea pieţei de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de
16.05.2017 ca „Data de înregistrare”, respectiv dată care
serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se vor
răsfrânge hotărârile AGEAşi a datei de 15.05.2017 caex
date.
9. Aprobarea mandatarii preşedintelui consiliului de
a d m in istra ţie să sem neze în num ele a cţio n a rilo r
hotărârile adoptate, precum şi orice acte impuse de
hotărârile adoptate şi a consilierului juridic al societăţii
Poptean Carm en Ram ona să înto cm e a scă toate

rambursare şi a datelor de rambursare a creditului,
prelungirea duratei creditului, conversia creditului în altă

formalităţile legale ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără

monedă, modificarea structurii garanţiilor creditului,
stabilirea costurilor aferente creditului etc.) şi să semneze

depunerea/ridicarea de cereri şi alte înscrisuri în scopul

a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României,
re a liză rii o p eraţiu n ilo r de în re g is tra re /rid ic a re a
hotărârilor în Registrul Comerţului Cluj şi oriunde ar fi

în numele şi pe seama societăţii: (i) contractul/contractele
de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de

necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu

garanţie reală mobiliară/imobiliară, orice act adiţional la

C.l. seria KX nr. 587794.

Acţionarii, reprezentând, individual sau împreună, cel

Societatea TRANS OLTENIA - S.A.

puţin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15
zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al

CONVO CARE

României să introducă puncte pe ordinea de zi şi să

AG O A şi AG EA - S.C . TRANS OLTENIA - S.A.

prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse

PECA NICOLAE - administratorul unic al S.C. TRANS
OLTENIA - S.A., cu sediul în Str. Râului nr. 18, Craiova,
D olj, J 1 6 /1 4 5 /1 9 9 1 , C U I RO 2 3 0 3 6 8 0 , a hotărât
convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
(AGOA) pentru data de 24.04.2017, ora 11, şi a Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) pentru
data de 2 4 .0 4 .2 0 1 7 , ora 13, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul acţionarilor, la data de referinţă
10.04.2017, care au dreptul de a participa şi a vota.
A m bele adunări se vor d esfăşu
ra la H O TE L
i

sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii îşi pot
exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind
transm ise prin servicii de cu rie ra t/p rin m ijloace
electronice.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor
cel târziu până la data de 23.04.2017.
Documentele referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin

corespondenţă, procurile speciale, proiectele de hotărâri
pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii sau de
pe s ite -u l w w w .re m a ru l.e u , începând cu data de
24.03.2017.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea
generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor
putea vota prin corespondenţă, şi îşi vor dovedi calitatea
în condiţiile şi cu documentele prevăzute de Dispunerea
de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum şi în conformitate
cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea

acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât
acţionarii, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau
generale.

împuternicirea specială poate fi acordată oricărei
persoane pentru reprezentare în adunarea generală şi
co n ţin e in s tru c ţiu n i s p e cifice de vot din partea
acţionarului care o acordă.
Acţionarul poate acorda o îm puternicire valabilă
pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând
reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în
dezbaterea adunării generale a acţionarilor a uneia sau
mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv
în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca
îm puternicirea să fie acordată de către acţionar, în
calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2
alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.
împuternicirile/procurile speciale sau generale, după
caz, se vor depune în original la sediul societăţii până la
data de 23.04.2017. 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 sâ fie
trecută adresa expeditorului (acţionarului).

(40/4.770.327)

EUROPECA, str. Pietăţii nr. 9, Craiova, Dolj, şi au
următoarea ordine de zi:
AGOA - ordine de zi
1. A p rob a re a R a p o rtu lu i de g e stiu n e al
administratorului pentru anul 2016.
2. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru
anul 2016.
3. Aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit
şi pierdere pe anul 2016.
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
exerciţiul financiar al anului 2016.
5. Prelungirea mandatului comisiei de cenzori pentru
o perioadă de 3 ani.
6. Prelungirea mandatului adm inistratorului unic
PECA NICOLAE pentru o perioadă de 4 ani.
7. Stabilirea datei de 8.05.2017 ca dată de înregistrare
şi a datei de 7.05.2017 ca ex-date.
AGEA ordine de zi
1. Aprobarea vânzării im obilului situat în Calea
Bucureşti, bl. R 10, sc. 1, et, 2.
2. împuternicirea specială a administratorului unic
Peca Nicolae pentru a vinde şi semna toate actele
necesare vânzării, precum şi îndeplinirea formalităţilor
legale.
3. S ta b ilire a date i de 0 8.0 5.2 0 17 ca dată de
înregistrare şi a datei de 07.05.2017 ca ex-date.
în cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar,
cele două şedinţe se reprogramează pentru data de
25.04.2017, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi
ordine de zi.
A c ţ i o n a r i i , r e p r e z e n t â n d , i n d i v i d u a l s a u î m p r e u n ă , cel
puţin 5% din capitalul social, au dreptul, în termen de 15
zile de la publicarea convocatorului, să introducă puncte
pe ordinea de zi şi să prezinte proiectele de hotărâre
pentru punctele incluse pe ordinea de zi. Acţionarii îşi pot
exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind
tran sm ise prin servicii de cu rierat/p rin m ijloace
electronice.

