S.C. “SOMEŞ” S.A. Dej
(în faliment, in bankruptcy, en faillite)

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare Data raportului: 20.02.2014
Denumirea societăţii emitente: S.C. “SOMEŞ” S.A. Dej (în faliment, in bankruptcy, en faillite)
Sediul social:
405200 Dej, jud. Cluj, str. Bistriţei nr. 63
Număr telefon:
0264/223.417
Număr fax:
0264/222.182
CIF:
RO 199800
Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J12/1/04.01.1991
Capital social subscris şi vărsat:
26.465.508,3 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de
28(29).03.2014, conform următorului convocator:
Către acţionarii S.C. Someş S.A. Dej
Subscrisa CASA DE INSOLVENȚĂ TRANSILVANIA S.P.R.L.-Filiala Sibiu, cu adresa de corespondență în Cluj-Napoca,
Calea Dorobanților nr. 48, et. 6, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr.RFO 0388/2009 şi având C.I.F. 25804035,
reprezentată prin Partner Gabriela Bănuţ, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Someș S.A. Dej (în faliment, in bankruptcy, en
faillité), cu sediul în Dej, str. Bistriței nr. 63, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/1/1991, C.U.I. 199800,
desemnată prin hotărârea pronunțată în data de 10.12.2013 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr.79/1285/2013,
În temeiul Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței și a Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,
Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare și a Actului Constitutiv actualizat al Societăţii,
CONVOACĂ:
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
S.C. SOMEȘ S.A. Dej
în data de 28.03.2014, ora 14:00, la adresa lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 48, et. 6, jud. Cluj, având
următoarea ORDINE DE ZI:
1. Revocarea administratorului special Benea Gheorghe, urmare a demisiei acestuia din funcția de administrator special al
S.C. SOMEȘ S.A.
2. Desemnarea unui nou administrator special care să reprezinte interesele acţionarilor, în conformitate cu prevederile
art.18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Lista candidaților propuși pentru funcția de administrator special al S.C. SOMEȘ S.A. și informaţii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator special, se află la dispoziția acționarilor,
pe website-ul societății www.somes.ro și va putea fi consultată și completată de către aceștia conform prevederilor în vigoare.
Propunerile privind candidaţii pentru postul de administrator special pot fi depuse până la data limită de 14.03.2014.
3. Stabilirea remuneraţiei administratorului special.
4. Aprobarea datei de 15.04.2014 ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng
hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
La această Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, pot participa și vota, acționarii înregistrați în Registrul acționarilor
ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, până la sfârșitul zilei de 17.03.2014 considerată data de referință.
Acţionarii cu drept de vot au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor, prin utilizarea „formularului de buletin de vot prin corespondenţă” care este disponibil începând cu data de 24.02.2014 la
sediul Societăţii, precum şi pe website-ul www.somes.ro.
Acţionarii persoane fizice pot participa la şedinţă în nume propriu sau prin reprezentare, cu împuternicire dată unui alt
acţionar sau unei alte persoane decât acţionarul, pe bază de procură specială.
Acţionarii persoane juridice pot participa la şedinţă prin persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, sau
printr-o persoană desemnată de aceştia în condiţiile documentului lor de constituire.
În cazul votului prin procură (prin reprezentare), trebuie utilizate formularele de procură specială. Formularele de procuri
speciale de reprezentare se pot obține începând cu data de 24.02.2014 de la sediul social al societății al cărei adresă este
menționată în prezentul convocator sau de pe website-ul societății: www.somes.ro. Procurile trebuie depuse în original, la sediul

lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 48, et. 6, jud. Cluj, cu 48 de ore înainte de adunare, în plic închis, cu
menţiunea scrisă clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. SOMEȘ S.A. DEJ
DIN DATA DE 28/29.03.2014”. Procurile pot fi transmise și prin e_mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform
Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de adunare, la adresa somesdej@somes.ro menționând la
subiect „pentru AGOA S.C. SOMEȘ S.A. DEJ din data de 28/29.03.2014”. La data desfășurării AGOA, reprezentantul desemnat va
preda originalele procurilor speciale în cazul în care acestea au fost transmise prin e_mail cu semnătură electronică extinsă
încorporată.
Documentele necesare pentru participarea la AGOA a acţionarilor persoane fizice sunt:
- actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport pentru cetăţenii
străini);
- procura specială şi actul de identitate al reprezentantului (dacă acţionarul este reprezentat de o altă persoană).
Documentele necesare pentru participarea la AGOA a acţionarilor persoane juridice sunt:
- document oficial care îi atestă această calitate de reprezentant legal împreună cu actul de identitate (ex.: act constitutiv,
extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- pe lângă documentul menţionat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează procura),
reprezentantul va prezenta şi procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Persoana fizică
desemnată ca reprezentant al unui acţionar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.
Acţionarii îşi pot exercita dreptul de a pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale,
prevăzut la art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, până cel mai târziu la data de 18.03.2014. Răspunsurile vor fi disponibile pe
website-ul Societăţii www.somes.ro, Secţiunea Prezentare/Pentru acționari.
Începând cu data de 24.02.2014, documentele, proiectele de hotărâre și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea
de zi, vor fi puse la dispoziție la sediul societății (unde se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 0800-1600) și
pe website-ul societății: www.somes.ro. În vederea obținerii informațiilor de la sediul societății, acționarul va face o cerere care va fi
depusă la registratura societății sau la fax 0264-222182.
În cazul în care această primă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor nu s-ar putea ține, cea de-a doua Adunare
Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni în același loc și la aceeași oră, în data de 29.03.2014.
Informații suplimentare, pot fi obținute la sediul lichidatorului judiciar sau la telefon 0264-444821, precum și la sediul
societății sau la telefon: 0264-223417 sau 0744-646855.
Adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art.6 alin.(1)-(3) din
Regulamentul nr.6/2009 aprobat prin Ordinul nr.44/2009 emis de C.N.V.M., este: www.somes.ro.
Vă aducem la cunoştinţă că potrivit art. 3, pct. 26 din Legea nr. 85/2006, astfel cum acesta a fost modificat prin
Legea nr.277/2009, dacă adunarea acţionarilor convocată nu desemnează un administrator special, acţionarii sunt decăzuţi din
drepturile recunoscute de procedură şi exercitate prin administrator special.
Cluj-Napoca
19.02.2014

CASA DE INSOLVENȚĂ TRANSILVANIA S.P.R.L. - Filiala Sibiu
Partner
Gabriela Bănuţ

