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S.C. UNISEM S.A. București 
Nr.1876/26.03.2014 
 

CONVOCATOR  
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  

S.C. UNISEM S.A. 
 
Consiliul de Administrație al S.C. UNISEM S.A., cu sediul social situat în București, str. Mihai Eminescu nr. 57A, sector 2, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/14/1990, CUI RO 302 (Societatea), 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile („Legea nr. 31/1990”), prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața 
de capital („Legea nr. 297/2004”), prevederile Regulamentului C.N.V.M. (ASF) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 
acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, precum și ale Actului Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la data de 28.04.2014, ora 1000, la sediul secundar al Societății din Municipiul 
București, Splaiul Unirii nr. 16, Clădirea SIF Muntenia, et. 5, cam. 501, sector 4, având următoarea 

ORDINE DE ZI: 
1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății aferente exercițiului financiar 2013, în baza Raportului Auditorului Financiar și a 
Raportului Consiliului de Administrație. 
2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013. 
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014. 
4. Stabilirea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2014. 
5. Aprobarea încetării contractului de administrare nr. 193/15.01.2014 și încheierea unui nou contract de administrare între 
Societate și administratori, membri ai Consiliului de Administrație. 
6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar de a semna în numele Societății contractul de administrare. 
7. Stabilirea datei de 16.05.2014 ca dată de identificare a acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 („Data de înregistrare”). 

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28.04.2014 sunt îndreptățiți să participe și să voteze 
acționarii înregistrați în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de 18.04.2014 (“Data de Referință”). 
Situațiile financiare aferente anului financiar încheiat la 31.12.2013, Raportul Auditorului Financiar, Raportul Consiliului de 
Administrație, propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2014, proiectul de hotărâre AGOA, precum și alte 
informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale vor fi disponibile începând cu data de 28.03.2014, de 
luni până vineri între orele 1000 - 1200, la registratura de la sediul secundar al Societății din Municipiul București, Splaiul Unirii nr. 16, 
Clădirea SIF Muntenia, et. 5, cam. 501, sector 4 (“Registratura Societății”) și pe website-ul acesteia (www.unisemromania.ro).  
Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul (i) de a introduce noi 
puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a AGOA. 
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA pot fi transmise, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului convocator prin: 

(i) poștă sau alte servicii de curierat, cu confirmare de primire, în plic închis, cu mențiunea: „Pentru adunarea generală ordinară 
a acționarilor din 28.04.2014” sau  
(ii) e-mail, cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa 
office@unisemromania.ro, menționând la subiect: „Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din 28.04.2014”. 

Pentru identificarea solicitanților, documentele menționate mai sus vor fi însoțite de copia actului de identitate al acționarului 
persoană fizică, respectiv de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului ori orice document emis de către o autoritate 
competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă că acționarul persoană juridică este înmatriculat legal și 
calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării 
convocatorului AGOA. 
Acționarii Societății, indiferent de cota de participare la capitalul social deținută, pot adresa întrebări, în scris, privind punctele de pe 
ordinea de zi a AGOA. Întrebările pot fi transmise până la data de 25.04.2014, ora 1500, prin: 

(i) poștă sau alte servicii de curierat, cu confirmare de primire, în plic închis, la Registratura Societății cu mențiunea: „Pentru 
adunarea generală ordinară a acționarilor din 28.04.2014” și vor fi însoțite de copia actului de identitate al acționarului persoană 



fizică, respectiv de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului ori orice document emis de către o autoritate 
competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă că acționarul persoană juridică este înmatriculat legal 
și calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, emise cu cel mult 3 luni înainte de data 
publicării convocatorului AGOA sau 
(ii) e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa 
office@unisemromania.ro, menționând la subiect: „Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din 28.04.2014”. 

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, considerându-se că un răspuns este dat dacă 
informația pertinentă este disponibilă pe website-ul Societății, în format întrebare-răspuns. 
Dreptul de vot se poate exercita în mod direct, prin reprezentant sau prin corespondență.      
Exercitarea dreptului de vot în mod direct se face prin participarea acționarilor persoane fizice în cadrul ședinței AGOA, accesul 
acționarilor fiind permis prin simpla probă a identității acestora. 
Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați în cadrul AGOA de către reprezentanții lor legali sau de reprezentanți convenționali 
(“Mandatari”) cărora li s-a acordat o procură specială, iar acționarii persoane fizice pot fi reprezentate de către persoanele cărora 
acționarii le-au acordat o procură specială (“Mandatarii”). Formularul de procură specială poate fi obținut începând cu data de 
28.03.2014 de la Registratura Societății și de pe website-ul acesteia (www.unisemromania.ro). 
Formularul de procură specială va conține instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care 
Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului persoană fizică sau juridică (respectiv vot “pentru” sau “împotrivă” ori 
“abținere”) și va fi pus la dispoziția acționarilor în câte trei exemplare având următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru 
Mandatar și unul pentru Societate. Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur Mandatar având o procură specială 
acordată pentru AGOA. 
Un exemplar original al procurii speciale completată și semnată de acționar, însoțit de o copie a actului de identitate în cazul 
persoanelor fizice, respectiv de o copie a actului de identitate a reprezentantului legal și certificatul constatator eliberat de Registrul 
Comerțului ori orice document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă 
că acționarul persoană juridică este înmatriculat legal și calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu 
originalul, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGOA, va fi: 

(i) depus, personal sau prin poștă ori alte serviciile de curierat, cu confirmare de primire, la Registratura Societății, până cel 
târziu pe data de 26.04.2014 ora 1000, în plic închis, cu mențiunea: „Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data 
de 28.04.2014” sau 
(ii) trimis prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa 
office@unisemromania.ro, până cel târziu pe data de 26.04.2014 ora 1000, menționând la subiect: „Pentru adunarea generală 
ordinară a acționarilor din 28.04.2014”. 

Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de către Societate sau care nu sunt 
transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societății și nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și 
majorității în AGOA.  
Procurile speciale transmise prin poștă sau curierat vor avea semnături certificate de către un notar sau avocat. 
La data AGOA, în scopul participării în cadrul ședinței, acționarii persoane fizice care participă personal și Mandatarii vor prezenta 
actul de identitate în original. În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGOA prin reprezentantul sau legal, 
acesta din urmă trebuie să prezinte pentru verificarea de către secretariatul tehnic al AGOA și documentele care atestă calitatea de 
reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului ori orice document emis de către o autoritate 
competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă că acționarul persoană juridică este înmatriculat legal și 
calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării 
Convocatorului AGOA. Mandatarii vor preda secretariatului tehnic al AGOA și originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a 
fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. 
Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a 
vota prin corespondență, înainte de data stabilită pentru adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin 
corespondență („Buletinul de Vot”). Buletinul de Vot poate fi obținut începând cu data de 28.03.2014 de la Registratura Societății și 
de pe website-ul acesteia (www.unisemromania.ro). 
În cazul votului prin corespondență, Buletinele de Vot, completate și semnate, în original, însoțite de o copie a actului de identitate în 
cazul acționarilor persoanelor fizice, respectiv de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal și certificatul constatator 
eliberat de Registrul Comerțului ori orice document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este 
înmatriculat legal care atestă că acționarul persoană juridică este înmatriculat legal și calitatea de reprezentant legal, în original sau 
în copie conformă cu originalul, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGOA, vor fi: 

(i) depuse, personal sau prin poștă ori alte servicii de curierat, cu confirmare de primire, la Registratura Societății, până cel 
târziu pe data de 26.04.2014 ora 1000, în plic închis, cu mențiunea: „Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data 
de 28.04.2014” sau 
(ii) trimise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa 
office@unisemromania.ro, până cel târziu pe data de 26.04.2014 ora 1000, menționând la subiect: „Pentru adunarea generală 
ordinară a acționarilor din 28.04.2014”. 

Buletinele de Vot care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de către Societate sau care nu sunt 
transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societății și nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și 
majorității în AGOA. 
Buletinele de Vot transmise prin poștă sau curierat vor avea semnături certificate de către un notar sau avocat. 



La completarea procurilor speciale și a Buletinelor de Vot vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu 
noi puncte, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată până pe data de 17.04.2014. În această situație, procurile speciale și a 
Buletinele de Vot în varianta revizuită pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul acesteia 
(www.unisemromania.ro), începând cu data publicării ordinii de zi revizuită. 
În cazul în care, la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a adunării generale nu se întrunesc condițiile de validitate 
prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și de Actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor Societății este convocată pentru data de 29.04.2014, ora 1000, în același loc și cu aceeași ordine de zi. 
Informații suplimentare se pot obține de la Secretariatul Societății, la numărul de telefon: 021/2106839. 

 
Președintele Consiliului de Administrație 

al S.C. UNISEM S.A. 
Gheorghe-Dănuț Porumb 

 


