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CONVOCAREA 

Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor 

şi a 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 

SC BOROMIR PROD S.A. 

 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de 

capital si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societăţii, Consiliul de Administratie al SC 

BOROMIR PROD SA, cu sediul în Buzău, str. Şantierului nr. 37, convoacă Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor la data de 27.04.2011 ora 12
00

 la sediul social al societăţii din Buzău, str. 

Şantierului nr. 37, şi de asemenea, prin prezenta, convoacă şi Adunarea Generală Extraordinara a 

Acţionarilor, la data de 27.04.2011 ora 13
00

, la sediul social al societăţii din Buzău, str. Şantierului nr. 

37. 

 Data pentru identificarea acţionarilor societăţii înregistraţi la Depozitarul Central SA şi care sunt 

îndreptăţiţi să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii şi în 

cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii – data de referinţă este data de 

15.04.2011. 

 În cazul în care la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii şi a 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii, nu se va întruni cvorumul de prezenţă prevăzut de 

dispoziţiile legale, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală Ordinară, respectiv Extraordinară a 

acţionarilor societăţii, cu aceeaşi ordine de zi, pentru data de 28.04.2011, la aceleaşi ore şi în acelaşi loc, 

pentru toţi acţionarii societăţii înregistraţi la data de referinţă menţionată.   

      

 Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea: 

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administraţie pentru activitatea desfăşurată şi de gestiune pentru 

anul 2010. 

2. Prezentarea Raportul Auditorului Financiar. 

3. Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare, a bilanţului contabil, contul de profit şi 

pierderi, repartizarea profitului obtinut la data de 31.12.2010. 

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2010.  

5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2011. 

6. Aprobarea plafonului de investitii pentru anul 2011. 

7. Raportul anual conform regulamentelor CNVM. 

8. Aprobarea împuternicirii persoanei care va fi desemnată în acest sens de către acţionarii societăţii în 

vederea semnării tuturor documentelor (inclusiv dar fără a se limita la hotărârea Adunării Generale Ordinare 

a Acţionarilor, şi pentru a îndeplini în numele societăţii, toate formalităţile necesare pentru aducerea la 

îndeplinire hotărârii ce se va adopta în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 

 9. Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii 

Generale Ordinare a Actionarilor.  Data de inregistrare propusa: 18.05.2011. 

 

 Pot participa si vota in adunarea generală, direct sau prin reprezentare pe baza de procură specială, 

doar acționarii înregistrați la data de referință din registrul comunicat de Depozitarul Central SA. 

 Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au 

dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. care vor fi transmise societatii pana la data de 

11.04.2011. Actionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta 

proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 11.04.2011 ora 15.00. Actionarii pot 
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pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 28.03.2011 pana la data de 25.04.2011, ora 

14.00. Accesul acţionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala va fi permis in baza actului de 

identitate, in cazul actionarilor persoane fizice sau in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor 

persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta. Formularele de procură 

specială se pot obtine de la sediul si de pe site-ul societatii:www.boromir.ro, rubrica „noutati”, incepand cu 

data de 21.03.2011, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică)  începând 

cu data de 28.03.2011, în baza solicitării scrise a  actionarului interesat care cuprinde în mod obligatoriu: 

adresa, numărul de telefon,  fax si,  daca este cazul,  adresa de e-mail a actionarului. Formularul de procură 

specială va  fi depus, în original, la sediul societății din Buzău, str. Santierului , nr. 37 cel mai târziu până la 

data 25.04.2011. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la 

adresa secretariat.buzau@boromir.ro. 

 Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari și/sau reprezentanții acestora în limita 

numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si 

a mandatului acordat. În cazul în care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai mulți 
acționari, acesta  are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru alt acționar.  

 Totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de art. 16 alin. 1 teza a III-a din 

Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 

 In cazul votului prin corespondenta, formular disponibil din data de 28.03.2011 pe site-ul societatii 

(www.boromir.ro), va fi completat, semnat, si va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, 

(incorporata conform legii nr. 455/2001) pana la data de 25.04.2011, la adresa juridic.buzau@boromir.ro, cu 

mentiunea scrisa clar pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data 27/28.04.2011. 

   

 Textul integral al documentelor si proiectul de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul si de pe site-

ul societății începând cu data de 28.03.2011. 

 

 Orice alte informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0238/436170 int.14 de luni 

până la vineri între orele 09.00 – 15.30. 

 

 Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:       
1. Aprobarea radierii de la Registrul Comertului a urmatoarelor: 

- Sucursala societatii deschisa in municipiul Slobozia, sos. Amara, nr. 4, jud. Ialomita sub denumirea 

Boromir Prod SA Buzau Sucursala Slobozia,  

- Sucursala societatii deschisa in municipiul Iasi, sos. Iasi-Tomesti nr. 12, jud. Iasi sub denumirea 

Boromir Prod SA Buzau Sucursala Iasi, si transformarea lor in puncte de lucru. 

2. Aprobarea modificarii formei emblemei societatii.  

3.  Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii 

Generale Extraordinare a Actionarilor.  Data de inregistrare propusa: 18.05.2011. 

     

Pot participa si vota in adunarea generală, direct sau prin reprezentare pe baza de procură specială, doar 

acționarii înregistrați la data de referință din registrul comunicat de Depozitarul Central SA. 

 Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au 

dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. care vor fi transmise societatii pana la data de 

11.04.2011. Actionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta 

proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 11.04.2011 ora 15.00. Actionarii pot 

pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 28.03.2011 pana la data de 25.04.2011, ora 

14.00. Accesul acţionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala va fi permis in baza actului de 
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identitate, in cazul actionarilor persoane fizice sau in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor 

persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta. Formularele de procură 

specială se pot obtine de la sediul si de pe site-ul societatii:www.boromir.ro, rubrica „noutati”, incepand cu 

data de 21.03.2011, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică)  începând 

cu data de 28.03.2011, în baza solicitării scrise a  actionarului interesat care cuprinde în mod obligatoriu: 

adresa, numărul de telefon,  fax si,  daca este cazul,  adresa de e-mail a actionarului. Formularul de procură 

specială va  fi depus, în original, la sediul societății din Buzău, str. Santierului , nr. 37 cel mai târziu până la 

data 25.04.2011. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la 

adresa secretariat.buzau@boromir.ro. 

 Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari și/sau reprezentanții acestora în limita 

numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si 

a mandatului acordat. În cazul în care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai mulți 
acționari, acesta  are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru alt acționar.  

 Totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de art. 16 alin. 1 teza a III-a din 

Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 

 In cazul votului prin corespondenta, formular disponibil din data de 28.03.2011 pe site-ul societatii 

(www.boromir.ro), va fi completat, semnat, si va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, 

(incorporata conform legii nr. 455/2001) pana la data de 25.04.2011, la adresa juridic.buzau@boromir.ro, cu 

mentiunea scrisa clar pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data 27/28.04.2011. 

   

 Textul integral al documentelor si proiectul de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul si de pe site-

ul societății începând cu data de 28.03.2011. 

 

 Orice alte informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0238/436170 int.14 de luni 

până la vineri între orele 09.00 – 15.30. 

 

 

 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie 

al SC Boromir Prod SA 

Constantin Sava 
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