
 

 

"RULMENȚI" S.A.-Bârlad 
Sediul: Bârlad, str. Republicii nr. 320, jud. Vaslui 
CUI: 2808089 
 

C O N V O C A T O R 
 

Consiliul de Administraţie al "RULMENȚI" S.A.-Bârlad, cu sediul în Bârlad, str. Republicii nr. 320, jud. Vaslui CUI 2808089 
(denumită în continuare Societatea"), conform Deciziei nr. 138/07.08.2014 în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990"), Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările 
şi completările ulterioare (“Legea nr. 297/2004"), 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, Actele Constitutive ale 
Societăţii, 

CONVOACĂ: 
 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, la sediul societății în 
sala de ședințe din clădirea administrativă, în data de 18 septembrie 2014, de la ora 10.00 pentru Adunarea Generală Ordinară, 
respectiv de la ora 12.00 pentru Adunarea Generală Extraordinară, pentru toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii, 
ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la sfârşitul zilei de 8 septembrie 2014, considerată Dată de Referinţă pentru aceste 
adunări. 

 
În cazul în care la datele menţionate mai sus nu se întrunesc condiţiile de validitate/cvorumurile de prezenţă se fixează în 

temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor, respectiv cea de-a doua Adunare 
Generală Extraordinară a Acţionarilor ale Societăţii pentru data de 19 septembrie 2014, de la ora 10.00 pentru Adunarea Generală 
Ordinară, respectiv de la ora 12.00 pentru Adunarea Generală Extraordinară, după caz, în acelaşi loc şi cu aceleaşi ordini de zi şi 
aceeaşi Dată de referinţă. 

 
 

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 
este următoarea: 

1. Aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2013 ale RULMENȚI S.A compuse din: Bilanțul 
consolidat, Contul de profit si pierdere consolidate, Note explicative la situațiile financiare anuale consolidate, 
Raportul consolidat al administratorilor, Raport al Auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare 
consolidate. 

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, prin utilizarea metodei votului cumulativ, 
aşa cum aceasta este reglementată şi cu efectele prevăzute de art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi de art. 124 – 129 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare. Sunt înscrişi pe lista candidaţilor pentru alegerea în noul consiliu de 
administraţie administratorii în funcţie la data adunării: HASIM SAHIN, EROL KAYA, HALIL KAYMAL, ALI EDEN, 
VIOREL COMANESCU, precum şi dl. MUSTAFA TUNCA DINGILOGLU şi alte persoane ce vor fi propuse de 
acţionari în condiţiile legii.  

3. Împuternicirea Domnului Mustafa Tunca Dingiloglu în calitate de Director Coordonare să aibă competenţe directe 
privind derularea investiției din India, precum şi aprobarea sursei de finanțare a proiectului din India. 

4. Stabilirea datei de 30 septembrie 2014 ca Dată de înregistrare, conform legii, pentru identificarea acționarilor 
asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor; 

5. Mandatarea dlui Maftei Nelu Vasilică, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru 
înregistrare, executare şi publicare a hotărârii adoptate. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi a fost introdus la solicitarea unui acţionar cu o deţinere mai mare de 5% din capitalul social. 
 
 

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR 
este următoarea: 

1. Modificarea art. 5 din Actul Constitutiv al societăţii în sensul lărgirii obiectului secundar de activitate prin introducerea 
de activităţilor economice prevăzute de următoarele coduri CAEN: 

  3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 
  4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 

2. Modificarea art. 8 din actul constitutiv acesta urmând a avea următorul conţinut: 
  8. Fondatori şi Acționari 
   8.1. Rulmenți S.A. este o societate fondată în 1991 de Statul Roman (H.G. nr. 1200/1990) şi apoi 

privatizată. 



 

 

   8.2. Datele de identificare a tuturor acţionarilor de la momentul actual, contribuţia la capitalul social, 
numărul de acţiuni deţinute şi cota de participare la capitalul social sunt menţionate în registrul acţionarilor ţinut în 
sistem informatizat de Depozitarul Central S.A. 

 

3. Modificarea art. 9 din actul constitutiv acesta urmând a avea următorul conţinut: 
 9. Administratorii 
  9.1. Consiliul de administraţie este numit de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, iar 
numele/denumirea administratorilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului. 
 
4. Modificarea art. 10 din actul constitutiv acesta urmând a avea următorul conţinut: 
 10. Auditorul 
  10.1. Auditorul este numit de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, iar numele/denumirea 
acestuia este înregistrată la Registrul Comerțului. 
 
5. Modificarea art. 16 din actul constitutiv acesta urmând a avea următorul conţinut: 
 16. Piaţa valorilor mobiliare 
  16.1. Acțiunile emise de "RULMENŢI "S.A. Bârlad sunt tranzacționate la Bursa de Valori Bucureşti. 
  16.2. Societatea are posibilitatea schimbării opţiunii privind alegerea pieţei valorilor mobiliare în 
măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale. 

6. Modificarea  art. 20.2 din actul constitutiv acesta urmând a avea următorul conţinut: 
 „20.2 Administrarea societăţii revine Consiliului de Administrație, care este însărcinat cu îndeplinirea tuturor 
actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepția celor rezervate de lege pentru 
Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul de administrație va putea delega conducerea şi reprezentarea societăţii unui 
director, numit Director Executiv General (denumit şi “Chief Executive Officer” în documentele internaționale).” 
 şi punerea în acord cu această modificare a dispoziţiilor art. 28 prin schimbarea pluralului “directori” cu singularul 
„Director(ul/ului)” şi facerea acordurilor gramaticale ce se impun ca urmare a schimbării pluralului substantivului cu 
singularul acestuia. 

7. Modificarea art. 22.1 din Actul Constitutiv acesta urmând a avea următorul conţinut: 
 22.1. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții: 
  a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza  rapoartelor prezentate de 
Consiliul de Administrație şi de auditorul financiar şi fixează dividendul; 
 
8. Abrogarea art. 23.1 lit. l) din actul constitutiv. 

 
9. Abrogarea art. 28.3 din actul constitutiv. 

 
10. Modificarea art. 28.6 din actul constitutiv acesta urmând a avea următorul conţinut: 
  28.6. Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administraţie, administratorii în funcţie vor numi un 
administrator provizoriu, în conformitate cu prevederile legale. În cazul în care Adunarea Generală a Acţionarilor a ales un 
administrator de rezervă, hotărârea AGA este obligatorie. Administratorul de rezervă este acea persoană numită de AGA 
pentru eventualitatea unei vacantări în Consiliul de Administraţie. Perioada de valabilitate a acestei numiri nu poate depăşi 
durata mandatului Consiliului de Administrație. 
 
11. Modificarea  art. 29 din Actul Constitutiv acesta urmând a avea următorul conţinut: 

29. Directorii 
29.1. Consiliul de Administrație deleagă atribuțiile sale unui director, denumit Director Executiv General.  
29.2. Aspectele referitoare la delegarea de puteri Directorului Executiv General pentru conducerea şi 

reprezentarea societăţii şi modul în care îşi va îndeplini mandatul (i.e. separat sau împreuna cu alți membri ai 
Consiliului de Administrație sau alte persoane, alte proceduri interne de aprobare) se stabilește prin hotărâre a 
Consiliului de Administrație.  

29.3. Persoana numită Director Executiv General poate fi administrator sau din afara Consiliului de 
Administrație.  

29.4. Directorul Executiv General poate angaja/contracta, pentru îndeplinirea mandatului său şi 
coordonarea departamentelor societăţii, personal de înaltă calificare (manageri, consilieri etc.), care se va afla 
sub autoritatea sa directă,  

29.5. Directorul Executiv General va avea posibilitatea de a-si subdelega puterile, în tot sau în parte, 
oricărei alte persoane din Societate pe care o considera potrivită, în cazul absenţei determinate de vacanţe, 
călătorii de afaceri, concedii medicale şi alte asemenea situații.  



 

 

29.6. Directorul este răspunzător pentru neîndeplinirea obligațiilor lor astfel cum au fost stabilite prin lege, 
prezentul Act constitutiv şi hotărârile Consiliului de Administrație. Prevederile privind prudenţa în exercitarea 
mandatului se aplică directorului în aceleași condiții ca şi administratorilor. 

29.7. Directorul societăţii nu va putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administrație cenzor, auditor 
intern ori asociat cu răspundere nelimitată în alte societăţi concurente sau având același obiect de activitate, cu 
excepția societăţilor parte din același grup cu Rulmenți S.A., nici nu pot exercita același comerț sau altul 
concurent pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării şi răspunderii pentru daune. 

29.8. Înainte de a fi numit director, persoana nominalizată va informa Consiliul de Administrație cu privire 
la orice aspecte relevante indicate mai sus. 

 
12. Actualizarea actului constitutiv al Rulmenţi SA prin inserarea modificărilor aprobate, renumerotarea articolelor şi 

alineatelor acestuia şi prin eliminarea termenului “comercială” din sintagma“ societate comercială şi a abrevierii  
S.C. astfel încât să fie în acord cu noua terminologie a Legii nr. 31/1990 şi redactarea acestuia în formă bilingvă 
română – engleză. 
 

13. Desființarea punctului de lucru din București, Șoseaua Pipera-Tunari, nr. 4C, Bl. Centrul de Afaceri Construdava,  
et. 7, 8, Parter. 

 
14. Înființarea punctului de lucru din București, Str. Ion Negulici,nr.2, sector 1, unde se vor desfășura activități specifice 

de birouri; 
 

15. Aprobarea vânzării participațiilor Rulmenţi S.A. la URB Europe Belgia la prețul de 150.000 EUR 
 

16. Stabilirea datei de 30 septembrie 2014 ca Dată de înregistrare, conform legii, pentru identificarea acționarilor 
asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor; 

 
17. Mandatarea dlui Maftei Nelu Vasilica, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna actul constitutiv actualizat şi 

pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, executare şi publicare a hotărârii adoptate. 
 

La Adunările Generale sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă, conform prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv, personal (sau prin 
reprezentanţii legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială, sau, prin corespondenţă, pe bază de Buletin de Vot prin 
Corespondenţă. 

 
Accesul şi/sau votul prin corespondenţă al acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunările Generale este permis prin 

simpla probă a identităţii acestora, făcute, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de 
identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini) sau, în cazul persoanelor 
juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu Procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă. 

 
Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea astfel: 

• reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: extras/certificat constatator 
eliberat de Registrul Comerţului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă emise cu cel mult 3 luni înainte 
de publicarea convocatorului); 

• persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare - pe lângă documentul menţionat anterior (care atestă 
calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegaţia), va prezenta şi Procura specială semnată de 
reprezentantul legal al persoanei juridice respective. 

 
Reprezentanţii persoanelor fizice, precum şi reprezentanţii persoanelor juridice vor fi identificaţi pe baza actului de 

identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru 
cetăţenii străini). 

 
Începând cu data de 15 august 2014, ora 10.00, pot fi descărcate de pe website-ul Societăţii www.urb.ro la Secţiunea 

News (Noutati-Convocator AGA), sau pot fi obţinute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 13.00-14.00, de la sediul 
Societăţii, prin fax sau poştă, următoarele documente: 

 Convocatorul Adunărilor Generale; 
 Formularele de Procuri speciale în romană şi engleză pentru reprezentarea acţionarilor în Adunările 

Generale ale acţionarilor; 
 Formularele de Buletin de vot prin corespondenţă, în romană şi engleză; 
 Documentele şi materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi; 
 Instrucţiunile de vot; 
 Proiectele de hotărâri pentru Adunările Generale. 

 



 

 

După completarea şi semnarea, în trei exemplare, a Procurii speciale pentru reprezentarea acţionarilor în Adunările 
Generale şi/sau după caz, a Buletinului de vot prin corespondenţă, formulare care vor fi puse la dispoziţie de Societate potrivit 
celor menţionate mai sus, un exemplar original al Procurii speciale/Buletinului de vot prin corespondenţă, după caz, se va 
depune/expedia, astfel încât acesta să fie înregistrat la sediul Societăţii până la data de 16 septembrie 2014. 

 
Procura specială poate fi transmisă şi prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii  

nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrată la Societate până la data de 16 septembrie 2014, la 
adresa legal@urb.ro, menţionând la subiect PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI/SAU EXTRAORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN DATA DE 17/18 septembrie 2014. 

 
Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, au dreptul, în condiţiile legii, 

să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea generală, precum şi să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul 
Societăţii până la data de 1 septembrie 2014, menţionând pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ Şl/SAU 
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 18/19 septembrie 2014. 

 
Acţionarii pot face propuneri de persoane pentru funcţia de administrator. Propunerea va fi însoţită de un Curriculum Vitae 

al persoanei propuse şi va fi depusă la registratura societăţii ori va fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire/curierat menţionând pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ Şl/SAU EXTRAORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN DATA DE 18/19 septembrie 2014 

 
Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale, cel mai târziu în data de  

3 septembrie 2014. 
 
Orice acţionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administraţie întrebări referitoare la punctele de pe 

ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de 11 septembrie 2014, iar răspunsurile vor fi disponibile pe 
website-ul Societăţii www.urb.ro la Secţiunea News (Noutati-Convocator AGA), începând cu data de 16 septembrie 2014, după 
caz, în cadrul AGA. 

 
Pentru exerciţiul drepturilor mai sus menţionate, acţionarii vor transmite Societăţii şi copia actului de identitate al 

acţionarului persoană fizică (BI/CI/Paşaport/Legitimaţie de şedere), respectiv copie a Certificatului constatator emis de Registrul 
Comerţului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acţionarului persoană 
juridică. 

 
Toate documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât engleza (cu excepţia actelor de identitate) vor fi însoţite de 

traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba romană sau engleză. 
 
La data convocării, capitalul social al Societăţii este de 100.284.219,00 lei şi este format din 40.113.688 acţiuni 

nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a 
Acţionarilor. 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine la Departamentul Juridic între orele 13.00-14.00, la telefon 0235411120 int. 106, 

precum şi de pe website-ul Societăţii www.urb.ro la Secţiunea News (Noutati Convocator AGA). 
 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 
HASIM SAHIN 


