
Sediu social: Șos. Pipera nr.46F, sector 2, 020112, București 
Înmatriculată la Registrul Comerțului: J40/285/1991 

Cod de identificare fiscală: RO906 
Telefon: 40(21)-230.59.56; Fax: 40(21)-232.23.61 

Capital social subscris și vărsat: 339.505 lei 
www.serico.ro; e-mail: info@serico.ro 

 
S.C. SERICO S.A. București 

 
Raport curent conform Legii nr.297/2004 privind piața de capital și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - 

Data raportului: 10.03.2014 
 

Denumirea entității emitente: S.C. SERICO S.A.  
Sediul social: șos. Pipera nr.46F, sector 2, București 
Număr telefon (021) 230 59 55 Fax: (021) 232 23 61 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 906 
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/285/1991 
Capital social subscris și vărsat: 339.505 lei 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori - Rasdaq 
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială – acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,10 lei 
 
Evenimente de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
 
S.C. SERICO S.A., informează toți acționarii că în ședința Consiliului de Administrație din data de 10.03.2014 s-a hotărât 
convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SERICO S.A., pentru data de 15/16 aprilie 2014, ora 10,00, la sediul social din 
București, șos. Pipera nr.46F, sector 2. 
 
Anexă: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SERICO S.A. pentru data de 15/16.04.2014. 
 

Octavian Tănase 
Președinte 

Consiliul de Administrație 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
S.C. SERICO S.A. București 
 
Consiliul de Administrație al S.C. SERICO S.A. convoacă prin prezenta, Adunarea Generală Ordinară pentru data de 15.04.2014, 
începând cu ora 10.00 la sediul social, situat în șos. Pipera nr.46F, sector 2, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor, la sfârșitul zilei de 31.03.2014 stabilită ca data de referință. 
 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea: 
1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2013;  
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea înregistrării în situațiile financiare a rezultatelor evaluării proprietăților imobiliare la data de 
31.12.2013; 
3. Prezentarea raportului auditorului privind exercițiul financiar 2013;  
4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare întocmite pentru anul 2013;  
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013; 
6. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul 
financiar 2014;  
7. Aprobarea nivelului minim la care se încheie asigurarea de răspundere profesională anuală de către administratori; 
8. Stabilirea remunerației ce se cuvine administratorilor pentru exercițiul financiar 2014. 
9. Numirea auditorului financiar al societății și fixarea duratei contractului de audit financiar; 
10. Mandatarea președintelui consiliului de administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la 
adunare, Hotărârea A.G.O.A. 
 
Consiliul de Administrație propune data de 05.05.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor. 
În cazul în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar pentru ținerea adunării generale, se convoacă o a doua 
adunare care se va ține în data de 16.04.2014, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. 
 
Se aduce la cunoștința acționarilor următoarele: 
(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: 

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor; 



b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării 
Generale; 
(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau 
transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: 
info@serico.ro; 
(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin.(1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data 
publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a;  
(4) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar 
societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari; 
Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având 
atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: info@serico.ro, până la data de 01 aprilie 2014. Răspunsul la întrebări 
se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății; 
(5) Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor 
legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în condițiile art.243 din Legea nr.297/2004 privind piața de 
capital; 
(6) Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de 
identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu o procură specială data persoanei fizice 
care o reprezintă; 
(7) Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice 
putându-se face la adresa de e-mail: info@serico.ro, având atașată semnătura electronică extinsă; 
(8) Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat 
corespunzător, fiind trimise în plic închis la sediul societății, până cel mai târziu în data de 11 aprilie 2014, ora 16.00; 
(9) Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate 
pentru votul prin corespondență vor fi disponibile la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00 – 16.00 și pe pagina 
de web a societății: www.serico.ro, începând cu data de 17 martie 2014; 
(10) Aceste procuri vor fi depuse în original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data fixată pentru Adunarea 
Generală a Acționarilor, respectiv, până la data de 11 aprilie 2014, ora 16.00. Un exemplar se va înmână reprezentantului, unul va 
rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar; 
Documentele și materialele informative, precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor la sediul societății în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00 – 16.00 și pe 
pagina de web a societății www.serico.ro, Categoria «Actionari», Secțiunea «Materiale AGA», începând cu data de 17 martie 2014. 
 

Președinte Consiliu de Administrație 
Director General 
Octavian Tănase 

 


