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S.C. DORNA TURISM S.A. 
VATRA DORNEI 
R 742395, J 33/159/1991 

 

 

 

R A P O R T    C U R E N T 

 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006  
Data raportului : 16 mai 2017            

 

S.C. DORNA TURISM S.A. 
Sediul social: str. Republicii nr. 5, Vatra Dornei, cod postal 725700 
Telefon: 0230/374525; Fax: 0230/371778 
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 742395, atribut fiscal R 
Numar de ordine la Registrul Comertului: J33/159/01.04.1991 
Capital social subscris si varsat: 3.559.292,50 RON 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: PIATA  
ALTERNATIVA AERO 
 

 

Evenimente importante de raportat:  

ERATĂ LA RAPORTUL CURENT  
din 15 mai 2017  

aferent Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 
în data de 21/22 iunie 2017  

 

S.C. DORNA TURISM S.A. informeaza că se vor modifica punctele 3 şi 4 ale ordinii 

de zi, data de referinţă, precum şi data la care acţionarii, reprezentând, individual sau 

împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe 

ordinea de zi (pct.”i”) şi de a prezenta proiecte de hotărâre (pct.”ii”),  respectiv: 

 

  „ 3.  Stabilirea datei de 10.07.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea   
          acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a    
          acţionarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017; 

4. Stabilirea datei de 7 iulie 2017 ca ex-date, conform art. 129^2 din Regula-
mentul CNVM nr. 1/2006. 

 
La sedinta adunarii generale a actionarilor pot participa si vota actionarii 

inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 6 iunie 2017, stabilita ca data 
de referinta. 

 
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul 

social, au dreptul: 
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia  ca 

fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare 
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propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu in data de 
31.05.2017. 

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 
31.05.2017. ” 

 
 

 Drept pentru care CONVOCATORUL şedinţei A.G.E.A. din 21/22 iunie 2017, va 
arăta în felul următor : 
 
„Consiliul de Administratie al S.C. DORNA TURISM S.A., cu sediul in Vatra Dornei, str. 
Republicii nr. 5, judetul Suceava, avand  J33/159/1991, C.U.I. RO742395, in 
conformitate cu actele normative in vigoare si cu dispozitiile Actului Constitutiv, 
convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 21.06.2017, ora 
11:00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi: 

 
1. Aprobarea prelungirii liniei de credit, scadente in data de 8 iulie 2017, la plafonul 

existent de 1.400.000 lei , pe termen de un an, contractat la Banca Transilvania. 
2. Aprobarea ipotecarii activelor societatii: Complexul hotelier „Bradul” si Baza de 

Tratament in favoarea Bancii Transilvania, pentru linia de credit angajata in 
suma de 1.400.000 lei. 

3. Stabilirea datei de 10.07.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a 
acţionarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017; 

4. Stabilirea datei de 7 iulie 2017 ca ex-date, conform art. 129^2 din Regulamentul 
CNVM nr. 1/2006. 

5. Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al SC DORNA TURISM 
SA,  pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor si 
efectuarea formalităţilor de publicitate si inregistrare  a acesteia. 

6. Împuternicirea d-lui Vezeteu Alexandru, director general al SC DORNA TURISM 
SA si a d-nei Paslariu Mariea, director economic, pentru semnarea actelor 
aditionale aferente prelungirii liniei de credit. 

 
Capitalul social al S.C. DORNA TURISM S.A. este format din 1.423.717 acţiuni 

nominative, fiecare dând dreptul la un vot in cadrul adunării generale a actionarilor. 
La sedinta adunarii generale a actionarilor pot participa si vota actionarii 

inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 6 iunie 2017, stabilită ca dată 
de referinta. 
   

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul 
social, au dreptul: 

(i). de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia  ca 
fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus 
spre adoptare de adunarea generala, până cel târziu in data de 31.05.2017. 



3 

 

(ii). de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, până cel târziu la data de  
31.05.2017. 
 

          Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 19.06.2017.  
 Actionarii mentionati la alineatele precedente au obligatia sa transmita 
materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale 
actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv 
certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care 
dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu 
mentiunea scrisa clar, cu majuscule:   
 

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ  A  ACŢIONARILOR  
DIN DATA DE 21/22.06.2017. 

 
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării 

generale referitoare la  problemele  incluse  pe  ordinea  de  zi  se pot consulta la 
sediul societatii, incepand cu data de 18.05.2017, în zilele lucrătoare între orele 900 - 
1500 , sau pe site-ul societatii www.dornaturism.ro. 

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunarea 
generală direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, cu 
excepţia administratorilor, pe bază unei imputerniciri speciale sau generale sau pot 
vota prin corespondenta. 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis 
prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acţionarilor persoane fizice, 
cu actul de identitate. 

Actionarii persoane juridice pot participa la lucrarile adunarii generale prin 
reprezentantul legal pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul 
comertului, prezentat in original sau copie  conforma cu originalul, care atesta 
calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica. Documentul care 
atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica este valabil 
daca a fost emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii 
generale. 

Daca actionarul este reprezentat in cadrul adunarii generale de o alta 
persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea semnata de actionarul persoana 
fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atesta 
calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice aratat la paragraful anterior, 
precum si actul de identitate. 

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui 
intermediar (definit cf. art.2 alin(1), pct.14 din L297/2004) sau unui avocat, inainte de 
prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre 
reprezentantul actionarului, pana la data de 19.06.2017 (data de inregistrare la 
registratura societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin 
reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform 
prevederilor legii. 
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Formularele de imputerniciri  speciale se pot obtine la sediul societatii 
începând cu data de 18.05.2017 între orele 900 - 1500    sau pe site-ul societatii 
www.dornaturism.ro. Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al 
imputernicirii speciale respectiv generale, se va depune/ expedia la sediul societatii 
pâna inclusiv la data de 16.06.2017 (data  postei de sosire a corespondentei in               
Vatra Dornei), un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca 
acesta să îşi poată dovedi aceasta calitate. 

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin 
corespondenţă. Formularul de vot poate fi obţinut, începând cu data de 18.05.2017 
între orele 900 - 1500   de la sediul social al societăţii sau de pe site-ul 
www.dornaturism.ro. 
          În cazul votului prin corespondenţă, formularul de vot, completat şi semnat, 
însoţit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul 
persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), 
pot fi transmise la sediul societăţii, pentru a fi inregistrate până la data de 
16.06.2017, ora 1000 în plic inchis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule:     
   

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ  A  ACŢIONARILOR 
DIN DATA DE 21/22.06.2017. 

 
           Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi 
luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul adunării 
generale. 
          Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul de 
telefon 0230371150,  între orele 900 - 1400. 
 În situatia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima 
convocare, adunarea generală va fi convocată pentru data de 22.06.2017, cu 
menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia. 
 
 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

Alexandru Vezeteu ” 
 

 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 

Ing. Alexandru Vezeteu 

 
 

http://www.dornaturism.ro/

