
CONVOCARE AGOA SI AGEA

Consiliul de Administratie al SC TRANSCOM SA, societate inflintata si functionand in

conlbrmitatc cu legislatia ronrana. inregistrata la ORC Sibiu sub nr, J32ll47l199l, CUI

RO2469306" cu sediul in Sibiu str. irrigorif'erului nr,1 avand capital social subscris si varsat in

cuantum de 4t10,592 lei (denumit in continuare Emitentul sau Societatea) in confbrmitate cu Legea

3111990 republicata, convoacaADLTNAREAGENERALAORDINARAAACTIONARILOR, si in

conf'ormitate cu prevederile arI 117 si art. I I 9 din Lg3 1/ I 990 republicata, coroborat cu art' VIII
din Actul Constitutiv al Emitentului la solicitarea actionarului ATLASSIB SRL care detine 63,12o/o

din societate, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 09.12.2015, la ora 13,00 , pentru AGA ORDINARA si la ora 14.00 pentruAGEA, la

sediul societatii din Sibiu, Str. Frigoriferului nr.I pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul

Sibex la sfarsitul zilei de 17 .11.2015 stabilita ca data de ref'erinta pentru tinerea AGOA si AGEA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Alegerea unui membru al Consitiului de Administratie pentru un mandat egal cu mandatul

celorlati administratori. in vederea completarii componentei Consiliului de Administratie

2. Aprobarea datei <Je 30.12.2015 ca data de inregistrare. confbrm art. 238 din I,egea 29712004

prii,'ind piata de capital (ex data :29.12.2015)
:1. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de

substitr-rire, pentru a incheia/negocia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor

societatii dupa caz, hotararile prezentei Adunari Generale, Actul Constitutiv Actualizat,

continand si structura actionariatului societatii dupa executarea operatiunii de majorare a

capitalului social si clocumentele si cererile adoptate/intocmite in scopul pat". l-2, precum si

pentru a ef.ectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate,

executare si publicare a hotararilor adoptate '

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1 . Majorarea capitalului social la valoarea de 6.569.897 ,60lei reprezentand 65.698'976

actiuni. respectiv majorarea capitalului social de la suma de 480.592 lei (4.805.920 actiuni) cu suma

cie 6.089.305"60 lei, reprezentand 60.893.056 actiuni nou emise, prin aporturi in creanta certa,

lichida si exigibila si in numerar, Fiecare actionar existent [a data de inregistrare are dreptul sa

subscrie 12^6704 actiuni nou emise la o actiune detinuta in urmatoarele conditii:

a. Atlassib SRL in calitate <Je actionar creditor aduce aport in creanta certa, lichida si

exigibila. asupra societatii, in valoare de 3.843.660 lei pentru care primesle 38.436.600 actiuni.

b. Aport in numerar, pentru ceilalti actionari, rnbuza dreptului de preemtiune, cu suma de

2.245.645 ^60 lei. reprezentand 22.456,456 actiuni.

Plata actiunilor subscrise se va tace la valoare nominala de 0,10 lei/actiune, in contul indicat

in prospectul proportionat de oferta. Dreptul de Rrql'erinta este de 31 zile calendaristig,e si incepe sa

curga de la data stabilita in prospectul propoitionat de oferta aprobat de ASF.

Actiunile ramase nesubscrise la incheierea termenului de exercitare a dreptului de

preemtiune se anuleaza.
Ma;orarea de capital social se reahzeaza pentru reducerea datoriilor societatii si

implementarea planurilor de dezvoltare a Emitentului' '
2;Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa ef'ectueze actele si operatiunile

,,ne.eesare in. derularea procedurii de subscriere, inclusiv pentru desemnarea intermediarului avtolizat
-'de ASl,'pentru'intocmirea anr.rntului si prospectului proportionat de of-erta.

:.lfoallcarea actului constitutiv. in baza Structurii Sintetice eliberatade Depozitarul Sibex

SA. ciupa cum urmeaza:


