CONVOCATOR

Consiliul de Administragie al Societatii PETROCART S,A. cu sediul in piatra Neamt,
bdul Decebal nr'17!, CIF RO20461'36, nr. de ordine in Registrul Comerlului
127/I0/I991, capital social subscris gr vdrsat 12.404.8L2 lei convoacd Adunarea
Generala Extraordinari a Aclionarilor pentru data de 14.07.201,7 ora
12.00 la
sediul societSliiin piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171.
In cazul in care la prima convocare nu se vor intruni cerintele de cvorum
stabilite in
statut, se convoaca si se fixeaza jn temeiul art,118 din Legea nr.3lll990
a doua
Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru ziua de ls.07.z:0r7
la aceeagi
ora,inacelagiloc, cu aceeagi ordine de zi si cu aceeasi data de.referinta.
Ordinea de zi
7.

:

Aprobarea accesarii de fonduri Europene din programur , }perationar

Infrastructura Mare (porM) 2014 -2020, Axa prioritara 6.,, promovaria
energiei
curate si eficientei energetice in vedrea sustinerii unei economii
de emisii scazute
de carbon", )biectivut specific (0s) 6,4 "cresterea economiilor
in consumul de
energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta
eficienta ,,
2, Aprobarea realizarii proiectului de investitii "IJnitate
de cogenerare de inalta
eficienta lo S'C' PETR)CART S.A in vederea cresterii eficientei
energetice,, in
valoare totala estimata de maxim 3 mil euro. din cire 70 % din cheltuietite
eligibile reprezinta asistenta financiara nerambursabila .
3, Imputernicirea consiliului de Administratie cu puteri
depline pentru pttnerea in
aplicare a Hotararii de aprobare a proiectului de investitii ,,
IJnitate de
cogenerare de inalta eficienta la s.c. PETR)1ART s.A
in vederea cresterii
eftcientei energeti.ce", respectiv: aprobarea tuturor cheltuielilor
aferente
proiectului , identificareo surselor de
finantare pentru sustinerea contributiei
proprii , contrQctQrea de credite si constituireo de garantii
mobiliare si imobiliare
pentru garantarea acestora, , solicitarea de la unitatile
bancore a scrisorilor de
confort si/sau scrisori de garantie bancara necesare pentru
dovedirea
sustinabilitatii financiare qle proiectului, contractarea si
aprobarea proiectelor
tehnice, a documentatiilor studiilor si evaluarilor necesare,
infiintarea unitatii de
implementare a proiectului, desemnarea pe baza procedurilor
de achizitie a
furnizorilor de instalatii , echipamente si de rucrari'regate de proiect precum
si
,
aprobarea oricarei olte operatiuni ce decurge din impiementaree
proiectului .
4. Desemnarea ca imputernicit a d-nei Eleno
Stirbu - consilier juriiic sa efectueze
ecesare pentru publi
registrarea conform preiederilor
rilor prezentei adund
5.
tei de 03.08,2017 c
inregistrare pentru identificarea
hotdrdrilor adoptate de prezenta
si aprobarea datei de 02.0g.2017. ca
amentul nr.6/2009 cu completqrile si

La data convocarii

adunirii generale, capitalul social al societatii este de L2.404.812 lei

format din 24.809.624 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,5
lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Geherala Extraordinara a
Actionarilor.
La adunarea generala sunt indrepG!i!i sI participe 9i sd voteze aclionarii inregistra!i
in registrul aclionarilor, la sfArgitul zilei de 04.07.2017 stabilita ca dati de referinfd,
Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a
vota in cadrul adunarii generale.

Informaliile cu privire Ia convocarea adundrii generale gi documentele care urmeazd
sd fie prezentate adundrii generale, proiectul de hotdrAre, formularele de
imputernicire speciali care urmeazi sd fie utilizate pentru votul prin reprezentare in
baza unei imputerniciri speciale, precum gi formularele care urmeazi sd fie utilizate
pentru votul prin corespondenld sunt puse la dispozilia aclionarilor de la data
13.06.2017 pe website-ul societefii [www.petrocart.ro) sau la sediul societdlii in
zilele lucritoare orele 9.00-14.30 sau vor fi transmise prin servicii pogta.le fiecdruia
dintre aclionarii care inainteazd o cerere scrisd in acest sens.
Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin imputernicire (prin reprezentare).
Aclionarii pot fi reprezentali prin alti aclionari gi prin alte persoane decAt aclionarii, in
baza unei imputerniciri speciale sau generale in conditiile art.92 alin. (101 - [16) din
Legea 24 /2017

.

Imputernicirile speciale se completeaza in trei exemplare. Un exemplar original va fi
depus la sediul societatii personal sau prin servicii pogtale, Aclionarul dd in cadrul
formularului de imputernicire speciali instrucliuni specifice de vot persoanei care il
reprezintd, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adundrii generale a
aclionarilor. imputernicirea speciald este valabilS doar pentru adunarea generala
pentru care a fost solicitatd. Reprezentantul are obliga;ia sd voteze in conformitate cu
instrucliunile formulate de aclionarul care l-a desemnat.
Imputernicirile speciale se depun Ia sediul societatii cu 48 ore inainte de adunarea
generala.

Imputernicirile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art, 151 din
Regulamentul nr. 612009 si se depun la societate, in copie, cuprinzand mentiunea
conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului, Copiile certificate ale
imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre
acestea in procesul verbal al adunarii generale,

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei
imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de
interese, in conformitate cu dispozitiile art.92 alin, [15) din Legea nr.24/20IT.
Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie [personal sau prin
servicii po$tale) la sediul socletatii cu 48 ore inainte de adunarea generala.
Este permisa primirea imputernicirilor si a documentelor de vot prin corespondenla
prin mijloace electronice in conditiile asigurarii veridicitatii lor in limitele legii.

Imputernicirile neprer.n,r,u in termenul prevazut de 48 ore inainte de adunarea
generala sau in alta forma decat cea mentionata pe site-ul societatii, nu vor fi luate in
considerare.

Actionarii inregistrali Ia data de referin!5 au posibilitatea de a vota prin
corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin
corespondenta.
Formularele de vot prin corespondenta pentru actionarii persoane fizice, completate si
semnate, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, si vor fi insotite de copia
actului de identitate valabil al actionarului [buletin/carte de identitate)
Formularele de vot prin corespondenta pentru actionarii persoane juridice,
completate si semnate, vor fi insotite de certificat de inregistrare sau orice alt
docuinent prin care se dovedeste calitatea de reprezentant legal, si copia actului de
identitate al reprezentantului legal
Formularele de vot prin corespondenta atat pentru peroane fizice cat si pentru
persoanele juridice se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel
incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare.
Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi'Iuate in calcul pentru
determinarea cvorumului gi majoritdlii in adunarea generali'
Accesul aclionarilor indreptdlili se participe la adunarea generala a aclionarilor este
permis prin simpla probi a identitdlii acestora, facutd cu actul de identitate prezentat

in cazul reprezentantilor
persoanei
care le reprezinta, cu
actionarilor persoane fizice cu imputernicirea data
respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

in

original

in

cazul aclionarilor persoane fizice iar

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal in baza
unui document oficial aflat in termen de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate
[Certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta).
Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana decat reprezentantul legal
prezinta o imputernicire speciala semnata de reprezentan[ul legal si dooumen[ul
oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul
de identitate al participantului la adunare.
Unul sau mai mulgi aclionari reprezentAnd, individual sau impreund, cel pulin 5% din
capitalul social are/au dreptul de a cere introducerea de puncte pe ordinea de zi a
adunirii generale, cu condigia ca fiecare punct si fie insolit de o justificare sau de un
proiect de hotdrAre propus spre adoptare de adunarea generala gi de a prezenta
proiecte de hotdrAre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adunirii generale. Acgionarii igi pot exercita aceste drepturi numai in scris
[transmise Ia sediul societatii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), in
termen de cel mult 1-5 zile de la data publicarii convocirii.
Fiecare aclionar interesat are dreptul sd adreseze intrebdri privind punctele de pe
ordinea de zi a adundrilor generale iar rdsounsurile la intrebdrile adresate vor [i
comunicate in scris.
Propunerile, solicitdrile giintrebirile aclionarilor vor putea fi transmise numai in scris,
la sediul societelii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, cu anexarea
copiilor documpntelor care si le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant
Iegal in cazul a ionaru],ui persoana juridica.

PRESEDINT
Ing, Adrian
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