
S.C. ANTECO S.A. Ploiești 
 

CONVOCAREA 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ANTECO S.A. Ploiești în data de 22/23.05.2014 

 
Consiliul de Administrație al S.C. ANTECO S.A., având cod unic de înregistrare 1351808 și număr de ordine în registrul 

comerțului J29/96/01.03.1991, capital social 4.093.445,90 lei integral subscris și vărsat,  
CONVOACĂ 

La sediul societății din municipiul Ploiești, str. Lămâiței nr.2, Județul Prahova, cod poștal 100185, în conformitate cu 
dispozițiile Actului Constitutiv al societății, Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 și Regulamentului nr. 6/2009, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor societății la data de 22.05.2014 ora 10.00. În cazul în care adunarea nu se va putea ține datorită 
neîndeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 23.05.2014, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. 

La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut 
de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 28.04.2014, considerată data de referință. 
Se va propune aprobarea următoarei:  

ORDINI DE ZI 
1. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. ANTECO S.A. Ploiești pentru anul 2014. 
2. Prezentarea și aprobarea Planului de Investiții al S.C. ANTECO S.A. Ploiești pentru anul 2014. 

 3. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2013 – 31.12.2013. 
 4. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al S.C. ANTECO S.A. Ploiești privind activitatea 
desfășurată în anul 2013. 
 5. Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori aferent exercițiului financiar 01.01.2013 – 31.12.2013. 
 6. Analiza activității și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ANTECO S.A. Ploiești 
pentru exercițiul financiar 01.01.2013 – 31.12.2013. 
 7. Stabilirea modului de repartizare a profitului înregistrat de S.C. ANTECO S.A. Ploiești în anul 2013. 
 8. Prezentarea și aprobarea Contului de profit și pierderi aferent exercițiului financiar 01.01.2013 – 31.12.2013. 
 9. Alegerea Cenzorului supleant, stabilirea duratei mandatului acestuia. Data limită până la care se pot depune candidaturi 
este 30.04.2014. Candidaturile se vor putea depune: la registratura S.C. ANTECO S.A. Ploiești situată la sediul societății din 
municipiul Ploiești, str. Lămâiței nr. 2, Județul Prahova, cod poștal 100183, prin fax la numărul: 0244/543.088 sau prin e-mail la 
adresa: office @ anteco.ro. 
 10. Revocarea mandatului actualului Cenzor supleant al S.C. ANTECO S.A. Ploiești – dl BIR CONSTANTIN. 

11. Aprobarea Organigramei S.C. ANTECO S.A. Ploiești. 
12. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație să semneze în fața notarului public, al avocaților și oricăror alte 

persoane fizice sau juridice toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu Oficiul Registrului 
Comerțului, Monitorul Oficial, ASF și BVB, etc. 

13. Stabilirea datei de 19.06.2014 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. 

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, conform 
dispozițiilor legale aplicabile: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Solicitarea 
trebuie transmisă în scris până la sfârșitul zilei de 11.05.2014, propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor trebuie depuse la sediul S.C. ANTECO S.A. din Ploiești, str. Lămâiței nr. 2, Județul 
Prahova, cod poștal 100185; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cel târziu până la sfârșitul zilei de 14.05.2014. Fiecare acționar are dreptul să 
adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, până la sfârșitul zilei de 
14.05.2014, conform dispozițiilor legale aplicabile. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut 
care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns. 

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de către 
reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la 
dispoziție de S.C. ANTECO S.A. Ploiești, în condițiile legii. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu 
data de 02.05.2014 și de pe website-ul Societății (www.anteco.ro). 

Procurile speciale, în original, completate și semnate, vor fi depuse la sediul S.C. ANTECO S.A. din Ploiești, str. Lămâiței 
nr. 2, Județul Prahova, cod poștal 100185 până pe data de 19.05.2014, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu 
majuscule:  
(PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23.05.2014), conform dispozițiilor legale aplicabile. 

La data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta 
exemplarul lor de procură specială și actul de identitate. Acționarii S.C. ANTECO S.A. înregistrați la data de referință în registrul 
acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor. Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la 
registratura societății începând cu data de 02.05.2014. 

Formularul de vot prin corespondență va fi depus la sediul S.C. ANTECO S.A., str. Lămâiței nr. 2, Județul Prahova, cod 
poștal 100185 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: (PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR DIN 22/23.05.2014) până la data 19.05.2014, ora 12.00, conform dispozițiilor legale aplicabile. 



Formularele de vot care nu sunt primite la sediul S.C. ANTECO S.A. până la datele și orele mai sus menționate nu vor fi 
luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. 

Începând cu data de 02.05.2014 documentele, materialele informative și proiectul de hotărâri în legătură cu Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate și obținute de acționari de la sediul Societății, în 
zilele lucrătoare între orele 10 - 12 și pe website-ul Societății www.anteco.ro. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. ANTECO S.A. sau la numărul de telefon 0244/543088, între orele  
10:00 - 16:00. 
 

Președintele Consiliului de Administrație, 
ILISIE MIRCEA 

 
 
 
 
 


