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CONVOCATOR

Consiliul de Administra{ie al SocietAtii FIMARO SA, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor
Vladimirescu nr. 16, inregistrat[ ta ORC Clu.i sub J12l58ll99l, avand CUI RO199133, prin Preqedintele
Consiliului de Administralie, ing. I-AZANU GEORGE-CRISITAN, in temeiul art. 113 din Legea nr.

31/1990, convoaca Adunarea Generali Extraordinard a Acjionarilor, pentru data de 06,12.2017 la ora l2:00,
Ia sediul societalii din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, la care au dreptul sd participe
qi sA voteze personal, prin reprezentant sau prin corespondenla, numai ac{ionarii inregistrali in Registrul
Ac{ionarilor la sldrEitul zilei de 29.I L2017, considerata data de referinld, cu urmatoarea ordine de zi:
Aprobarea majoririi capitalului social al societatii cu suma de 832.013,94 lei, prin aport in
prin
nrrmerar,
emiterea unui numir de 510.438 actiuni la valoarea nominall de 1,63 tei la prelul de vdnzare
de 1,63 lei/ac{iune, fiecare aclionar va putea s[ subscrie I (una) acliune noue pentru I (una) acJiune delinuta,
iar fiecare aclionar va putea subscrie propor'lional cu numdrul acliunilor pe care le posedd.
Majorarea de capital social se va face firi prim[ de emisie pentru aclionarii inregistrali la data de
inregistrare gi doar prin exercitarea dreptului de preferinla.
Perioada de exercitare a dreptului de pref'erinJi va fl de 30 de zile si va fi stabilita prin prospectul de
actiuni ce urmeaza a fl. elaborat in acest sens de o societate specializatd, iar subscrierea gi vdrsarea integrala a
contravalorii actiunilor subscrise se va lace concomitent cu momentul depunerii cererii de subscriere Ia locul
care va fi menlionat in prospeclul de acliuni.
Sursa de ma.jorare o va constitui doar aporturile in numerar a aclionarilor care se vor depune prin
modalitalile prevdzute de iege. Suma este necesari pentru linanlarea activitAlii de investilii in tehlologii noi
$i activitaiii curente.
in cazul in care in perioada prevazuta in prospectul de ac{iuni de exercitare a dreptului de preferin{d
nn se subscriu toate acliunile emise, acliunile rdmase nesubscrise vor fi anulate.
2. Aprobarea mandatirii Preqedintelui Consiliului de administralie pentru identificarea unei societdli
de intermediere alltorizate de ASF in vederea intocmirii Ei electudrii procedurilor de aprobare a prospectului
de acfiuni, precum qi pentru negocierea contractului ;i a comisioanelor cu aceasta societate.
3. Aprobarea mandatirii Consiliului de administralie sa emita hotdrArea de finalizare acliunii de
majorare a capitalului social, redactarea actului constitutiv actualizat gi depunerea actelor al ORC Clu.i
pcntru menlionarea majorarii de capital social.
4. Aprobarea mandatdrii Consiliului de administralie pentru semnarea actului constitutiv reactualizat
al societelii.
5. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rdstiAng hotdrdrile adunarii generale
sa fie 04.0 I .20 I 8 iar ex- dare 03.01 .20 I 8
6. Mandatalea persoanei care va l'ace demersurile legale necesare pentru depunerea. inregistrarea qi
publicarea hotardrilor adr-rnarii generale.
Tn caz de neindeplinire a condiliilor de cvorum, adunarea generald va avea loc in data de 07.12.2017
in acelagi loc, aceeagi ora qi ordine de zi.
Unul sau mai multi aclionari reprezentdnd individual sau impreuni cel putin 5% din capitalul social
au dreptul sd introduca noi puncte pe ordinea de zi, insolite de o.iustificare qi un de proiect de hotardre
propus spre aprobare adundrii generale, pAna Ia data de 1,7.11.2017.
IncepAnd cu data de 06.11..2017, convocatorul, tbrmularul de procurd speciald, formularul de vot
prin corespondenla, proiectele de hotardri, intrebdrile adresate de aclionari qi rf,spunsul la intrebirile
materialele informative rel'eritoare la problemele incluse pe ordinea de zi,
adresate, documentele
propunerile pentru candidaturi, vor fi disponibile pe website-ul wlvw.fimaro.ro, $i se pot obline de la sediul

l.

;i

societltii.
Accesul aciionarilor indreptalili sa participe, la data de referinld, Ia adunarea generald a aclionarilor
esre permis prin simfila proba a identitalii acestora, ficutS, in cazul aclionarilor persoane tlzice. cu actul de
identitate sau, in cazul persoanelor.juridice qi al aclionalilor persoane fizice reprezentate, cu Procura speciala
dati persoanei fizice care le reprezinti.
Reprezentarea aclionarilor in adunarea generald se poate face qi prin alte persoane decAt aclionarii,
pe bazA de procurd speciali folosita in adunare generald pentru care este emisa, conlinand instrucliuni

specifice de vot din partea aclionarului emitent, precum si in baza unei procuri generale cu o valabilitate de
maxim 3 ani, permitr6nd reprezentantului sdu sA voteze in toate aspectele allate in dezbaterea adundrilor
generale ale aclionarilor inclusiv in ceea ce priveqte acte de dispozilie, cu condilia ca imputemicirea s[ fie
acordatd de cdtre aclionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.
Ac{ionarii, persoane fizice Ei juridice, sunt invitali sd depuna,/expedieze Ia sediul societAlii astfel in
cat sA poate fi iffegistrate pAni Ia data de 04.12.2017, ora l0:00, un exemplar din mandatul persoanelor care
le vor reprezenta sau formularul de vot prin corespondenfi, anexdnd totodata in copie, actele de identitate
pentru persoanele llzice Ei copie a Certificatului constatator emis de ORC sau o altd dovada emisa de o
at-ltoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoanA .iuridica, in plic
inchis cu menliunea "Pentru Adunarea GeneralI Extraordinalf, din 06107 .12.2017".
informalii suplimentare: la sediul societatii sau telef. 0264-5027 03. intre orele 9-12.

PRE$EDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ins. LAZANU GEORG
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