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I. Evenimente importante de raportat 
 În conformitate cu prevederile art. 224 alin. (3) litera a din Legea nr. 297/2004, art. 105 şi 107 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr. 1/2006, C.N.F.R. Navrom S.A. raportează  
 

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACŢIONARILOR CNFR NAVROM S.A.   

 
 Consiliul de Administraţie al CNFR NAVROM S.A., cu sediul în municipiul Galaţi, str. Portului nr. 34, judeţul Galaţi, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J17/44/1991, CUI 1639097, întrunit în şedinţă în data de 17.12.2014, pentru 
analiza adresei primită de la Autoritatea de Supraveghere Financiară nr. DST 23764/11.12.2014, convoacă în temeiul art.117* din 
Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, şi al prevederilor Actului Constitutiv, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor în data de 26.01.2015, la ora 12, la sediul societăţii din Galaţi, str. Portului, nr. 34, judeţul Galaţi, 
având următoarea ORDINE DE ZI: 
 
1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administraţie întocmit conform art.2, alin.(2) din Legea nr.151/2014 referitor la următoarele 
aspecte: 
a) cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată, respectiv tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacţionare; 
b) prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate acţiunile societăţii. 
2. Adoptarea hotărârii acționarilor cu privire la una din următoarele variante: 

a) Efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acţiunilor emise de 
societate pe o piaţă reglementată; 
b) Efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acţiunilor emise de 
societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare. 

3. Aprobarea datei de 12.02.2015 ca dată de înregistrare, potrivit art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004. 
 

 La adunare pot participa acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 09.01.2015, considerată 
dată de referinţă.  
 În cazul în care la data menţionată nu se vor întruni condiţiile prevăzute de lege pentru prima convocare, se fixează în 
temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-a doua convocare în data de 27.01.2015, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Acţionarii 
Societăţii pot participa la şedinţa după cum urmează: 
● Acţionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale acordate altor acţionari sau unei alte 
persoane decât acţionarii, cu excepţiile prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile; 
● Acţionarii persoane juridice, prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a acordat o procură specială în acest sens, 
cu excepţiile prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile. 

 Acţionarii societăţii au toate drepturile conferite de lege, de regulamentele A.S.F./C.N.V.M. inclusiv cele prevăzute de art.7 
din Regulamentul C.N.V.M, nr. 6/2009. Formularele procurilor speciale se pot obţine de la sediul Societăţii şi de pe website-ul 
www.navrom.ro, începând cu data de 24.12.2014. După completarea şi semnarea lor, un exemplar al procurilor speciale de 
reprezentare se va depune la sediul societăţii cel mai târziu la data de 26.01.2015, ora 9, un al doilea exemplar urmând a fi 
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prezentat în adunare. Documentele şi materialele referitoare la problemele incluse în ordinea a zi vor fi puse la dispoziţia acţionarilor 
pentru a fi consultate la sediul societăţii si pe website-ul www.navrom.ro începând cu data de 24.12.2014. La cerere, se vor trimite 
prin poştă copii ale acestor documente, plata cheltuielilor fiind suportată de către acţionarul care a solicitat trimiterea prin poştă. 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii şi la nr. de tel: 0236461022, int. 168. 
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