S.C CONDMAG S.A
Str. Avram Iancu, nr. 52, Brasov
Inregistrata la ORC de pe lângă Trib.Brasov, sub nr. J08/35/1991
C.U.I.: 1100008,
Capital social subscris şi vărsat:38.133.575,1 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al S.C.CONDMAG S.A. cu sediul în Braşov Str. Avram Iancu nr.52,
jud.Braşov, înregistrată în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub
nr.J08/35/1991, C.U.I. 1100008, în şedinţa din data de 17 iulie 2014, a hotărât în temeiul art.117 al.1 din
Legea nr.31/1990, republicată şi art.14 al.4 din Statutul societăţii, convocarea ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE A ACŢIONARILOR pentru data de 21 august 2014, orele 11,00 (prima convocare) respectiv,
pentru data de 22 august 2014, orele 11.00 (în cazul în care prima adunare nu s-a putut ţine), adunare ce
se va ţine la sediul societăţii din Braşov, str. Avram Iancu nr.52, pentru toţi acţionarii societăţii existenţi şi
înregistraţi la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârşitul zilei de 08 august 2014, dată de
referinȚă.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIOARILOR
[1] Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie pentru ocuparea postului vacant de
administrator si stabilirea remuneratiei acestuia (mentinerea remuneratiei la nivelul actual). Numirea
administratorului se va face incepand cu data Hotararii AGA si pana la data de 29.04.2018 (data expirarii
mandatului membrilor Consiliului de Administratie in functie)
(Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru functia de administrator este 01.08.2014 ora
15.00. Lista continand informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea candidatilor la
functia de administrator va fi disponibila pe site-ul societatii www.condmag.ro dupa termenul limita de
depunere a candidaturilor.)
[2] Desemnarea d-lui Calburean Gheorghe in calitate de Presedinte CA sa reprezinte S.C. CONDMAG
S.A. cu ocazia negocierii si semnarii contractului de mandat ce se va incheia, potrivit legii, intre societate
si noul administrator, pe de alta parte.
[3] Imputernicirea Domnului Gheorghe Calburean, in calitate de Presedinte al Consiliului
de
Administratie, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si
de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a
oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Domnul
Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior catre oricare dintre
administratorii Societatii pentru a indeplini acest mandat.
[4] Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este de 08 septembrie 2014.
Depunerea propunerilor privind candidaturile pentru funcţia de administrator se va face până la
data de 01 august 2014, fiind însoţită de un CV al persoanei în cauză care să cuprindă informaţii cu
privire la nume, localitatea de domiciliu, calificarea profesională a persoanei. Lista persoanelor pentru
funcţia de administrator va fi pusă la dispozitia actionarilor la sediul societăţii şi pe site-ul societăţii,
putand fi consultata de acestia, începând cu data de 01 august 2014 ora 15.30.
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In conformitate cu prevederile Art.117 din Legea societăţilor comerciale, unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând, individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea
altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în cel mult 15 (cincisprezece)
zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de 06 august 2014 inclusiv. Aceste
propuneri trebuie să fie însoţite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul
societăţii până la această dată.
Acţionarii societăţii pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunăriilor
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generale, in toata perioada, de la data convocării si pana la ora 11 a zilei de 19 august 2014.
Informatii mai detailate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul
societatii « www.condmag.ro».
Accesul acţionarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identităţii acestora, făcută
în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice şi a
acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.
Procurile speciale în limba română sau engleză şi o copie a actului de identitate sau a certificatului de
înregistrare al acţionarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societăţii sau transmise prin email cu semnătura electronică extinsă pe adresa condmag@condmag.ro.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota şi prin
corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin
corespondenţă în limba română sau engleză cu legalizarea semnăturii la un notar public.
Data depunerii procurilor precum şi a formularelor de vot prin corespondenţă împreună cu copia
actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acţionarului vor fi transmise societăţii la sediul
acesteia până la data de 19 august 2014, ora 15,00.

Proiectul de hotarare precum si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi,
formularele de procură specială şi formularul de vot prin corespondenţă se pun la dispoziţia acţionarilor la
sediul societăţii, începând cu data de 21 iulie 2014. Procurile şi formularul de vot prin corespondenţă se
pot procura şi de pe website-ul societăţii www.condmag.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GHEORGHE CALBUREAN

