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S.C. CONTACTOARE S.A. Buzău 
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Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: RASDAQ 

 
Eveniment important de raportat 
 

Consiliul de Administraţie al S.C. CONTACTOARE S.A., cu sediul în Buzău, str. Mesteacănului, nr.10, jud. Buzău, în 
temeiul art.117 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, convoacă:  

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, care va avea loc în data de 03.12.2014, ora 10.30, la sediul societăţii, la 
aceasta putând participa acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 21.11.2014, care constituie data de referinţă 
a prezentei adunări.   

În cazul în care la data menţionată mai sus nu vor fi îndeplinite condiţiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea 
loc în data de 04.12.2014, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. 

Ordinea de zi a adunării generale ordinare cuprinde: 
1. a) Revocarea din funcţia de administrator şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie a domnului COMAN DUMITRU, 

ca urmare a Deciziei Curţii de Apel Ploieşti nr.350/2014, pronunţată în dosarul nr.4482/114/2013. 
   b) Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administraţie pe locul rămas vacant. 
2. Aprobarea datei de 19.12.2014 ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acţionarilor asupra cărora 

se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa 
de capital. 

3. Împuternicirea domnului av. Cercel Claudiu George să efectueze formalităţile cerute de lege pentru înregistrare, 
publicitate, opozabilitate şi executarea hotărârilor adoptate. 
 

La această Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţite să participe şi să voteze persoanele care sunt 
acţionari la data de 21.11.2014, stabilită ca data de referinţă, conform art.5 pct.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, personal sau 
prin procură specială, conform legii. 

Conform art.5 pct.9 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, textul integral al documentelor, precum şi alte informații 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, pot fi obţinute începând cu data de 03.11.2014 de la sediul societăţii din Buzău, 
str. Mesteacănului, nr.10, jud. Buzău sau de pe website-ul societăţii. Adresa de website pe care urmează să fie disponibile 
informaţiile prevăzute la art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 este: www.contactoare.ro. 

Conform art.7 (1) lit. a-b din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, 
puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea generală şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Dispoziţiile art.7 (2)-(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 se aplică în mod 
corespunzător. 

Propunerile privind candidaţii pentru postul de administrator se pot face până la data de 24.11.2014, ora 16. Conform 
art.117 alin.(6) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, lista cuprinzând informaţiile cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia 
acționarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia. 

Conform art.13 (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele 
de pe ordinea de zi a adunării generale, cu aplicarea corespunzătoare a art.13 (2). 

Formularele de procuri speciale se pot obţine începând cu data de 25.11.2014 de la sediul S.C. CONTACTOARE S.A. şi 
trebuie depuse la sediul societăţii, în original, cu 48 de ore înainte de adunarea generală sub sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot.  

Începând cu data de 03.11.2014 materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi puse la 
dispoziția acţionarilor la sediul societăţii sau pe website-ul societăţii www.contactoare.ro. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la telefon 0238.710933/53. 
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