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Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 568656 
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Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB 

 
Eveniment de raportat: Convocare AGEA în data de 27 noiembrie 2014. 
 

Consiliul de administrație al COMELF S.A., cu sediul în Bistrița str. Industriei nr.4 județul Bistrița – Năsăud, întrunit în data 
de 15.10.2014, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 9 din 15.10.2014 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor (AGEA) la data de 27 noiembrie 2014, orele 1030 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi: 
 

1 – Aprobarea contractării de către COMELF S.A. a unei majorări a facilității de credit acordate de ING Bank NV 
Amsterdam Sucursala București, conform contract 11438/09.11.2011, cu toate modificările și amendamentele ulterioare, de la suma 
totală de 6.372.000 (șasemilioanetreisuteșaptezecisidouămii) EUR la suma totala de 7.000.000 (șaptemilioane) EUR, facilitate ce va 
fi utilizată pentru finanțarea capitalului de lucru, prin trageri sub formă de descoperit de cont și emiteri de angajamente potențiale sub 
formă de scrisori de garanție având termen de valabilitate de maxim 1 an de la emitere. Tragerile sub formă de angajamente 
potențiale vor fi limitate de suma de maxim 1.000.000 (unmilion) EUR, iar tragerile sub formă de descoperit de cont putând fi 
efectuate până la limita maximă a facilității. 
 

2 – Aprobarea păstrării garanțiilor existente ale facilității de credit menționată la art. 1: 
i) ipotecă și interdicțiile aferente asupra imobilelor situate în Bistrița, str. Industriei nr. 4, jud. Bistrița - Năsăud, proprietatea  
COMELF S.A. și anume:  

- 1. imobil constând în teren în suprafață de 13.460 mp, având nr. cadastral 8118/1/6 și construcția edificată pe acesta-fabrica de 
electrofiltre, având număr cadastral C1 8181/1/6, înscris în Cartea Funciară nr. 57477 a loc. Bistrița;  

- 2. imobil constând în teren în suprafață de 20.520 mp, având nr. cadastral 8118/1/15 și construcțiile edificate pe acesta, 
construcția C1 - hala ansamble sudate, având număr cadastral C1 8181/1/15 și construcția C2 - anexe tehnologice, având număr 
cadastral C2 8181/1/15, înscris în Cartea Funciară nr. 57489 a loc. Bistrița;  

- 3. imobil constând în sediu administrativ S+P+etaj II și III, având număr cadastral 6628/2/2/1/2/1, înscris în Cartea Funciară 
nr.57644-C1-U1 a localității Bistrița;  
- 4. imobil constând în teren în suprafață de 581 mp, având nr. cadastral 6628/2/2/1/2 și construcția C1 edificată pe acesta, 
înscrisă în cartea funciară nr. 57644-C1-U1 a loc. Bistrița  

ii) ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise de Comelf S.A. 
 

3 – În vederea îndeplinirii hotărârii de mai sus, se împuternicește dl Stoian Dorin, în calitate de director general, legitimat 
cu CI, seria XB nr 364772, domiciliat în Bistrița, B-dul Independenței nr. 1 și dl Pop Ștefan, în calitate de director economic, legitimat 
cu CI, seria XB nr 432209, domiciliat în Bistrița, Str CR Vivu nr 43, să semneze contractul de facilitate de credit, amendamentele la 
contractul de facilitate de credit și amendamentele la contractele de ipotecă mobiliară și imobiliară pentru contractarea și garantarea 
facilității de credit mai sus menționate.  
 

4 – Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de administrație 16 decembrie 2014,  
respectiv ex date 15 decembrie 2014. 

 
La ședință pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la 

sfârșitul zilei de 17.11. 2014, ca data de referință. 
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, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau 

de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, 
respectiv 04.11.2014; 



b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării 
generale, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 04.11.2014. 

În același interval, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. 
Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, 
în format de întrebare – răspuns. 

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele / întrebările în scris, cu respectarea 
termenelor în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate în cazul persoanelor 
fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de 
reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.11.2014, sau pe e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa tabloubord@comelf.ro menționând la subiect “pentru AGEA din 
27.11.2014”.  

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de către reprezentanții lor legali sau de către alte 
persoane cărora li s-a acordat procura specială pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de societate, în condițiile 
legii. 

Formularele de procură specială în limba română sau engleză se pot obține de la sediul societății – serviciul Tablou de 
bord sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 22.10.2014. Un exemplar, în original al procurii speciale, 
în limba română sau engleză, completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin / carte de 
identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la 
sediul societății până la data de 25.11.2014 ora 1000, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își 
poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare. Procurile însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin 
e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455 / 2001 privind semnătura electronică, până la data de 
25.11.2014 ora 1000 la adresa tabloubord@comelf.ro menționând la subiect “pentru AGEA din 27.11.2014”.  
La data desfășurării AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin 
e-mail cu semnătură electronică extinsă și o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat. 

Acționarii COMELF S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA utilizând formularul de vot prin 
corespondență, disponibil în limba română sau engleză. Formularele pot fi obținute de la sediul societății – serviciul Tablou de bord 
sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 22.10.2014. Formularele de vot prin corespondență, în limba 
română sau engleză, completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/ carte de identitate 
în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul 
persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite cel 
târziu în data de 25.11.2014, ora 1000. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru 
determinarea cvorumului și majorității în AGEA. Opțiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa tabloubord@comelf.ro, cu 
semnătură electronică menționând “pentru AGEA din 27.11.2014”. 

 
Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterii AGEA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare 

sau pe website-ul societății (www.comelf.ro – Secțiunea “Informații la zi”, începând cu data de 22.10.2014.   
 
Dacă la prima convocare adunarea nu va fi statutară, ședința se reconvoacă pe data de 28 noiembrie a.c. în aceleași 

condiții (loc, oră, ordine de zi). 
 
Informații suplimentare se pot obține la sediul COMELF S.A. Bistrița sau la numerele de telefon 0263.234462 int. 201, 

0372.037039 între orele 800 – 1530 și pe website-ul www.comelf.ro. 
 

Președinte al Consiliului de Administrație, 
ing. Savu Constantin  
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