Nr.2959/20.03.2020

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF NR.5/2018
Data raportului:20.03.2020
Societatea Comercială Emailul S.A. Mediaş
Nr. telefon 0269/843330, fax:0269/831816
Numărul de ordine în Registrul Comerţului J 32/7/1991
Capital social subscris şi vărsat: 6.305.295,00 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare:ATS AeRO al
Bursei de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat: Modificare data sedinta AGOA

Avand in vedere ca Monitorul Oficial nu are activitate iar acest lucru intarzie
publicarea Convocatorului, amanam sedinta AGOA stabilita initial pentru data de
23-24.04.2020 , prin urmare sedinta va avea loc in data de 24-27.04.2020
Anexam noul Convocator
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CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale “EMAILUL” SA Mediaş avand
sediul in str. Carpati, nr. 19, înregistrată la ORC sub nr. J32/7/1991, având CUI 803115,
în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ale
Legii nr.24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si a dispozitiilor Actului Constitutiv, in sedinta din data
de 18.03.2020 a dispus convocarea:

Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor in data de, 24.04.2020 ora 11:00,
la sediul societăţii , în sala de sedinţe din blocul Administrativ.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea şi aprobarea Situatiilor financiare aferente exercitiului financiar
2019 pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si a Raportului
auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare
incheiate la 31.12.2019
2. Descărcărea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2019.
3. Aprobarea destinaţiei profitului net pentru exercitiul financiar 2019
4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2020 şi
a Programului de investiţii pentru 2020
5. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor prescrise cuvenite pentru
anul 2015 şi neridicate până la 31.12.2019.
6. Stabilirea datei de 22.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale
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ordinare a actionarilor, conform art.86 din Legea 24/2017 si a datei de
21.05.2020 Ex Date.
La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul
Actionarilor la data de 10.04.2020 , stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al Emailul SA este format din 2.522.118 actiuni nominative, fiecare
actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

În conformitate cu regulamentul ASF nr. 5/2018, unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării generale cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare
de Adunarea generala.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a Adunării generale.

Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris in termen de cel mult 15 zile
de la data publicarii convocarii (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace
electronice).
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate
la sediul societăţii si pe pagina de web a societatii cu 30 de zile inainte de data adunarii.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea
generala pe baza prezentării actului de identitate iar in cazul reprezentarii actionarilor
de catre alte persoane pe baza unei imputerniciri , conform art. 92 din Legea
nr.24/2017.
Formularul
de imputernicire se poate obţine de la sediul societăţii,
compartimentul “Acţionariat”.
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Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie , intrebari in
scris , inaintea datei de desfasurare a adunarii, privind punctele pe ordinea de zi
conform Regulamentului ASF nr.5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia
solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, sau va fi formulat in cadrul
adunarii.
In conformitate cu art.92 alin.(10) din Legea 24/2017, actionarii inregistrati la
data de referinta pot participa si vota la adunarea generala si pe baza imputernicirii
speciale sau generale acordate de catre actionar unui intermediar definit conform art. 2
alin. (1) pct.20 sau a unui avocat. Impuernicirile speciale se depun la societate cu 48 de
ore inainte de adunare.
De asemenea actionarii au posibilitatea sa voteze si prin corespondenta , inainte
de adunarea generala in conformitate cu art.92 din Legea 24/2017.

În cazul în care la data fixata nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut în
Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă :

- cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de
27.04.2020, cu mentinerea ordinii de zi , a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor
acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. CREŢU TRAIAN
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PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI
LA 31.12.2019

- LEI -

DENUMIREA INDICATORILOR

Nr.

Realizari
31.12.2019

Rd.

A

B

1

REPARTIZARI DIN PROFIT PE DESTINATII:

01

2.960.278

- Surse proprii de finantare si alte repartizari din profit, prevazute de lege

02

-

- Dividende de platit

03

-

-Profit nerepartizat
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2.960.278

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. CRETU TRAIAN

Ec. FRATEAN MIHAELA
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