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Numar si data inregistrarii la ONRC: J40t22411991.

Cod Unic de Inregistrare: ROI573677.

Capital social subscris si varsat: 1.238.142,5 lei.

Sistemul alternativ pe care se tranzactione za valorile mobiliare emise de SC LIDO SA este piata
Alternativa ATS AeRO.

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
pentru data de 30.03.2020. Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie in cadrul sedintei
CA din 26.02.2U0.

Conducerea executiva a societatii LIDO S.A. doreste sa informeze actionarii cu privire la
u rmltoarele evenimente importante:
Consiliul de Administratie al LIDO SA informeaza actionarii ca, in cadrul sedintei din 26.02.2020,
membrii au votat numirea d-nei Ursu Carmen in functia de Presedinte al Consiliului de
Administratie al SC LIDO SA, incepand cu data de 26.02.2020, pana la data de 21.06.2020, data
expirarii mandatului.

Consiliul de Administrafie al S.C. LIDO S.A. s-a intrunit in sedinta in data de 26.02.2020 in
conformitate cu prevederile legii si ale Actului Constitutiv, in urma dezbaterilor gi deliberlrilor cu
privire Ia problemele inscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis convocarea Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor pentru data de 30.03.2020.
Anexat, va transmitem Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de
30.03.2020.

SC LIDO SA

Director General
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CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al LIDO S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, B-dul

Poligrafiei, Nr.75, Et. l, Cam. 14, Sector l, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40122411991, avand

CUI RO1573677,in conformitate cu prevederile art. I l7 din Legea nr. 31/1990 R, Regulamentul ASF nr.5/2018

si ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru
data de 30.03.2020, incepand cu ora 12.00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

Aprobarea schimborii sediului social al societatii din: Bulevardul PoligraJiei, Nr. 75, EL 1, Cam. 14, Sector
1, Bucuresti, Romania,la adresa din: Strada Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2,

Bucuresti, Romnniu
Aprobarea modi/icariiActului Constituliv al SC Lido SA, dupa cum urmeaza:

uArt. 3. Sediul Societatii
3.1. Sediul social al Societatii este situat in Romania, Bucuresti, B-dul PoligraJiei, Nr. 75, Et. 1, Cafir.

14, Sector 1, si poate fi schimbat la orice alta adresa pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a

Actionarilor sau de catre Consiliul de Administratie al Societatii, prin hotararea acestui din urma organ
statutar. " - se modifica si va avea urmatorul continut:

uArt. 3. Sediul Societotii
3.1. Sediul social al Societatii este situat in Romania, Bucuresti, Strada Mihoi Eminescu, Nn 108-112,
Et l, Birou Receptie, Sector 2, si poate fi schimbat la orice alta adresa pe baza hotararii Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor sau de cate Consiliul de Administratie al Societatii, prin hotararea
acestui din urma organ statutar."

Stabilirea dotei de 16.04.2020 ca data de inregistrare a actionorilor asupra carora se vor rasfrange efectele
hotararii Adunarii Generale, conform cu art. 86 al Legii nr. 24/2017; Stabilirea datei ex-date la 15.04.2020;
Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii sa semneze orice documcnte ce vor Ji intocmite
in baza hotararii Adunarii Generale Ertraordinare a ActionariloL precurn si sa indeplineasco toate
actiunile si formalitatile necesore pentru inregistrareo si,/sau publicareo acestor hotarari silsau oricaror
documente potrivit reglemcntarilor legole in vigoare,

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant prin acordarea unei procuri speciale altor persoane.

Actionarii persoane fizice si reprezentantii actionarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de

identitate in vederea identificarii. Actionarii care se afla in imposibilitatea de a participa personal la
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), pot da procura speciala pentru a fr reprezentati de

alte persoane.

Documentele, proiectele de hotarari, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi
precum si formularele pentru procura generala si speciala se pot ridica de la sediul societatii, conform
prevederilor Regulamentul ASF nr.512018, incepand cu data de 27.03.2020. Un exemplar din aceasta procura
speciala se va depune la sediul societatii, pana cel tarziu,la data de 27.03.2020, ora 13.00, pentru Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor. in cazul procurilor speciale transmise prin pogta, vor fi luate in
considerare doar acelea care au data limita de primire a pogtei data de 27.03.2020.

J.



Documentele, proiectele de hotarari si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi,
se pot consulta incepand cu data de29,02,2020, intre orele l0-14 la sediul societatii sau pe site-ul societatii, la
adresa: www.lidosa.ro.

Conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv al Societatii, documentele ce vor fi puse la dispozitia
actionarilor pe website-ul societatii includ: convocatorul Adunarii Generale, documentele care urmeaza a fi
prezentate in cadrul adunarii, precum si formularele pentru procura generala sau speciala care urmeaza a fi
utilizate pentru votul prin reprezentare.

In conformitate cu Art. 117 ind I din Legea Societatilor Comerciale nr.3ll1990 si Regulamentul ASF nr.
512018 unul saumai mulli acfionarireprezentdnd, individual sauimpreund, cel pulin 5%odin capitalul social, au
dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zt a adunirilor generale pana la data de 16.03.2020.

Fiecare aclionar are dreptul sd adreseze intrebdri privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana la data de
16.03.2020.

Au dreptul sa participe la AGEA, actionarii societatii LIDO S.A. care sunt inscrisi in evidenta Registrului
Actionarilor la data de referinta, respectiv 20.03.2020,

Accesul actionarilor in sala se face pebaza de B.I./C.I. si pe baza procurii generale sau speciale in cazul celor
mandatati sau a mandatului in cazul reprezentantilor legali.

Procedura de vot prin procura gi regulile aplicabile acesteia sunt:

(i) Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generald Extraordinara a Actionarilor se va putea face gi prin alte
persoane decdt actionarii, cu exceplia administratorilor, pe bazd de procura generala sau speciala data in scris
si autentificata la un notar public, in cazul in care este acordata de catre un actionar persoana fizica.

(ii) Fiecare actionar inregistrat la data de referin{[ are dreptul de a desemna orice alti persoand fizicd sau
juridicl, cu exceptia administratorilor, in calitate de reprezentant pentru a participa gi a vota in numele sdu in
cadrul Adundrii Generale Extraordinare. Reprezentantul se bucurd de aceleaqi drepturi de a lua cuvdntul gi

de a pune intrebdri in Adunarea Generald Extraordinara de care s-ar bucura ac{ionarul pe care il reprezinti.
Pentru a putea fi desemnat ca reptezentant, respectiva persoand trebuie si aibi capacitate deplina de
exerciliu.

(iii) Un actionar poate desemna o singurl persoanl sd il reprezinte la Adunarea General[ Extraordinara. Dac[
un actionar detine actiuni ale unei societdti comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceastd
restrictie nu il va impiedica sd desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de
valori mobiliare cu privire la Adunarea Generald Extraordinara. Aceast[ prevedere nu aduce atingere
dispoziliilor paragrafului de mai jos.

(iv) Unui actionar i se interzice sd exprime voturi diferite in baza acliunilor detinute de acesta la aceeagi
societate comercialE.

(v) Orice actionar are obligatia sd dea in cadrul formularului de procurd speciald instrucfiuni specifice de vot
persoanei care il reprezintd, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adundrii Generale Extraordinare a
Actionarilor.

(vi) Procura generala sau specialI trebuie sd continS:

- numele/denumirea acfionarului gi precizarea detinerii acestuia raportat la numdrul total al valorilor
mobiliare de aceeagi clasd qi la numdrul total de drepturi de vot;

- numele/denumirea reprezentantului (cel clruia i se acordd procurd specialS);

- data, ora gi locul de intrunire a Adundrii Generale Extraordinare;

- data procurii speciale; procurile speciale purt6nd o datd ulterioard au ca efect revocarea procurilor datate
anterior; gi
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- precizarea clard a fiecirei probleme supuse votului acJionarilor, cu posibilitatea ca acesta sd voteze

,,pentru",,,impotriv6" sau,,ab1inere".

(vii) Procura generala sau speciald este valabild doar pentru Adunarea General6 Extraordinara pentru care a
fost solicitat5 si va fi autentificata de un notar public, in cazul in care este acordata de catre un actionar
persoana fizica.

O persoanl care actioneaz[ in calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulli actionari, numlrul aclionarilor
astfel reprezentati nefiind limitat. in cazul in care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai mulli
actionari, acesta are dreptul sA voteze pentru un aclionar in mod diferit fap de votul pentru un alt actionar.
Persoana care reprezinti mai mulli aclionari pe bazd de procuri generale sau speciale exprim[ voturile
persoanelor reprezentate prin totalizarea numdrului de voturi ,,pentru", ,,impotrivd" gi ,,ab1inere" frrd a le
compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pebaza exemplarului trei al procurilor.
Actionarii pot vota gi prin corespondenfS. Se vor folosi in exercitarea acestui drept mijloace corespunzdtoare
pentru identificarea actionarilor (ex. documente certificate in privinta identitetii actionarului, de avocat).
Procedura de vot prin corespondentd gi regulile aplicabile acesteia sunt:
Aclionarii pot intra in posesia Buletinului de vot prin coresponden{d de la sediul SocietSlii.
Societatea pune la dispozilia aclionarilor procedura gi buletinul de vot prin corespondentd gi oferd informaJii
privind:

(a) procedura generalS de vot gi procedurile de vot prin corespondenti gi prin procurl special[; gi

(b) materialele suport pentru adoptarea votului;
Ulterior desfdqurlrii AGEA, societatea va anunta rezultatele votului in adunare pentru fiecare punct de pe

ordinea de zi.
Votul prin corespondenfd poate fi exprimat pentru orice punct de pe ordinea de zi. Buletinul de vot prin
coresponden{i se completeazd sub semndtura legalizatd sau certificatd in privinfa identitelii, de c[tre actionar gi

se expediazd sau se depune la sediul societElii astfel inc6t sd parvind Societeili pdnd cel mai tdrziu 1a27.03.2020
ora 12.00 - pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. In cazul transmiterii prin pogta, vor fi
luate in considerare doar acelea care au data limita de primire a poqtei data de 27.03.2020. Votul prin
corespondenta va fi insotit de urm[toarele documente:

(a) Pentru persoane ftzice: copie BI/CI cu CNP (scris lizibil) sau pa$aport, dupd caz (copie legalizatd);
(b) Pentru persoane juridice: copie certificat de inmatriculare (legalizatd) sau echivalent, copie BI/CI sau

pagaport reprezentant legal sau mandatar special gi dovada calit5lii de reprezentant legal sau mandatar
special (original sau copie legalizata).

Conform opliunii personale pe buletinul de vot se va marca cu,,X" una din cisutele aferente votului PENTRU
itrlpOfzuVA sau ABTINERE. Voturile aferente fiecirei rezolulii supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de
procedurd, cu privire la buletinele de vot, in urmdtoarele situatii:

(a) sunt ilizibile;
(b) contin optiuni contradictorii sau confuze; sau
(c) sunt exprimate condilionat.

Voturile anulate pentru vicii de procedurd sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate in
considerare atunci cdnd punctul de pe ordineade zi la care se referl este supus la vot.
Procedura se iniliazd odatl cu publicarea Convocatorului gi a postlrii pe site-ul www.lidosa.ro a procedurilor de
vot, a formularelor de vot gi a materialelor informative.
Aclionarii care se prezintd la sediul SocietSlii vor completa optiunile de vot gi un reprezentant al Societ6lii va
certifica identitatea persoanei gi calitatea de actionar gi va consemna pe verso-ul buletinului de vot numirul
actiunilor gi drepturilor de vot. Plicul cuprinz6nd buletinul de vot qi copia actului de identitate al actionarului va
fi inchis in fap reprezentantului Societ[tii, ii va fi predat acestuia sau va fi trimis prin pogti la sediul Societdlii.
In cazul in care un actionar care gi-a exprimat opfiunea de a vota prin corespondenfd se prezintd in ziua adundrii
la locul intrunirii se anuleazd optiunile exprimate anterior.
Consiliul de Administratie al Societdtii desemneazd o comisie care prelucreazA Si pdstreazd informatiile votului
prin corespondenld (in format electronic Ai pe suport de hdrtie). Din comisie fac parte persoanele care au acces
la calculatoarele alocate votului, persoane care semnetvi angajamente de confidenlialitate.
In situalia expedierii prin pogtd a buletinului de vot prin corespondentd, se va menfiona pe plic urmltoarea
adresa:
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S.C. LIDO SA, Bdul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucureqti, Rominia, inregistrati la
Registrul Comerfului Bucurepti sub nr. J40122411991, avflnd codul unic de inregistrare (CUD
RO1573677.
In condiliile in care se utilizeazd mijloace electronice, procura speciald se va putea transmite prin semnStura
electronicl extinsd.
In cazul in care la data si ora mentionate mai sus nu se intruneste cvorumul prevazut de Legea nr.3111990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 31.03.2020, ora 12.00, pastrandu-se aceeasi ordine de
zi si in conditiile prevazute in statut.
Informatii suplimentare la sediul societatii intre orele 10.00 - 15.00, telz 0729.943.177.

SC LIDO SA

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

URSU CARMEN
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