
S.C. TRANSCOM S.A. SIBIU

CONVOCARE

bonsiliul de Administra{ie al SocietSlii Comerciale TRANSCOM S,A,, in conformitate cu

dispoziliile Legii nr.31/1990 republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, convoaci

Adunarea Generala 0rdinard a Ac{ionarilor inscrigi in DepozitaruI Sibex pdni la sfdrgitul zilei

de 16,03,2016 (data de referin!5) pentru data de 30.03,2016, orele 12.00, la sediul societSlii

situat in municipiul Sibiu, str. Frigoriferului, nr, 1, judelul Sibiu'

in cazul in care la data fixatd nu se intrunegte cvorumul de prezen{d previzut de lege 9i

actul constitutiv, se convoacd 9i se fixeaza cea de-a doua Adunare Generali Ordinarb a

Aclionarilor pentru data de 31,03.2016, orele 12.00, in acelagi loc Ai cu aceeagi ordine de zi,

Ordinea de zi a Adunirii Generale Ordinare a Aclionarilor este urmdtoarea:

l,Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Admnistratie pentru

anul 2015,

2,Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2015.

3,Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierdere pe

anul 2015,

4,Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Admnistratie pentru exercitiul

financiar 2015.
5,Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016'

6,Prelungirea mandatului Consiliului de Admnistratie cu 4 ani,

T.Stabilirea datei de inregistrare,Consiliul de Admnistratie propune data de 30'04'2016.

f .imputernicirea domnului director Barbu Luciin , identificat cu C.l, seria SB nr.411416

eliberatd de pol, Sibiu la data de 11.12.2008, CNP 1571122323938, care sd efectueze

formalita{ile legale necesare pentru aducerba la indeplinire a Hot6rdrii Adunirii Generale

Ordinare a Aclionarilor.

Ac{ionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi mai sus

mentionata.lntrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie

inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 20,03,2016, in plic inchis, cu

men-tiunea scrisa in clar cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A

ACTToNARILOR DIN 30/31 .03.201 6.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a

vota in Adunarea Ginerala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin

reprezentant cu procura speciala.
potrivit prevederiior art,125 din -Iegp? 31/1990 privind societatile comerciale,

republicata si modificata si a art.Vlll din'hctul Constitutiv, actionarii pot fi reprezentati in

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de reprezentantii ldgali, care la randul lor, pot da

altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare.
procurile pot fi ridicate de la sediul societatii e ituat in Sibiu, str.Frigoriferului, nr.1,

incepand eu data de 09.03,2016.Procurile pot fi depuse in original cu 48 ore inainte de data

adunariisub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare,Procurile pot fi

iefinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele verbale'
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