
S.C. TRANSCOM S.A. SIBIU

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societi[ii Comerciale TRANSCOM S.A., in conformitate cu
dispozi(iile Legii nr. 31/1990 republicat6, cu modificdrile gi completirile ulterioare, convoacd
Adunarea Generald Ordinard a Ac(ionarilor inscrigi in depozitarul central pdnd la sfirgitul zilei
de 17.04.2014 (data de referin[d) pentru data de 28,04.2014, orele 15.00, la sediul societd[ii
situatin municipiul Sibiu, str. Frigoriferului, nr. 1, jude{ul Sibiu.

ln cazulin care la data fixatd nu se intrunegte cvorurnulde prezen[6 previzut de lege gi
actul constitutiv, se convoacd 9i se fixeazd cea de-a doua Adunare Generali Ordinara a
Ac[ionarilor pentru data de 29.04.2AM, orele 15.00, in acelagi loc ai cu aceeagi ordine de zi.

Ordinea de zi aAdunirii Generale Ordinare a Ac(ionarilor este urmdtoarea: r
l,Prezentarea gi aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administra[ie

pentru anul 2013.

2.Prezentarea gi aprobarea RaportuluiAuditorului Financiar pe anul 2013.
3.Prezentarea gi aprobarea Bilan[ului Contabil gi a Conturilor de profit gi pierdere pe

anul 2013,

4.Prezentarea gi aprobarea Bugetului de veniturigi cheltuieli pe anul 2014,
S,Aprobarea planuluide investitii pe anul 2014.
6.Stabilirea datei de inregistrare. Consiliul de Administra[ie propune data de

26.05.2014.

T.imputernicirea domnului director Barbu Lucian lon, identificat cu C.l. seria SB nr,
411416 eliberatd de Pol. Sibiu la data de 11.12,2008, CNP 1571122323938, care si efectueze
formaliti[ile legale necesare pentru aducerea la indeplinire a Hotir0rii Adunarii Generale
Ordinare a Ac[ionarilor.

Ac[ionarii pot participa 9i vota in Adunarea Generald prin reprezentare, in baza unor
imputerniciri acordate pentru aceasta. Ac{ionarii care nu au capacitate de exerciliu, precum gi
persoanele juridice pot fi reprezenta(i/reprezentate prin reprezentan[ii lor legali care, la randul
lor, pot da altor persoane imputerniciri pentru aceste adundri. Procurile vor fidepuse in original
cu minim 48 de ore inainte de aduniri, sub sanc(iunea pierclerii dreptului de vot, la sediul
societi[ii. Membrii consiliului de administra(ie, directorii, respectiv membrii directoratului gi ai
consiliului de supraveghere, ori funclionarii societd[ii nu ii pot reprezenta pe ac(ionari, sub
sanc[iunea nulita{ii hotdririi, dac5, fdrd votul acestora, nu s-ar ob[ine majoritatea cerutd.

Formularele de procuri se pot ridica de la sediul societdlii situat in municipiul Sibiu, str.
Frogoriferului nr. 1, jude[ul Sibiu, incep0nd cu data de 17 .04.2014.

Materialele informative privind ordinea de zi de la Adunarea Generala Ordinara vor fi
puse la dispozi[ia aclionarilor, la sediul societi[ii, incepind cu data publicirii convocatoruluiin
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a lV-a.
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