
         Consiliul de Administra ie al CEPROHART SA BRĂILA, cu sediul social în Brăila, B-ț
dul  Al.I.Cuza    nr.3  având  cod  unic  de  inregistrare  RO  2269251  înmatriculata  la  Oficiul 
Registrului  Comer ului  Brăila  sub  nr.  J09/649/1991,  (  “Societatea”),  conform  prevederilor: ț
Legii  nr.297/2004  privind  pia a  de  capital  (“Legea  Pie ei  de  Capital”),  art.15  din  Actul ț ț
Constitutiv al Societă ii, art.117 alin..(1) din Legea nr.31/1990, cu modificarile i completările ț ș
ulterioare (“Legea Societatilor”): 

CONVOCAM 
 
Adunarea Generală Ordinară a Ac ionarilor în data de 19 Ianuarie 2021, ora 12,00 , prin ț
videoconferin ă,  pe  platforma  ZOOM,    pentru  to i  ac ionarii  înscri i  având  ca  dată  de ț ț ț ș
referin ă 04 Ianuarie 2021, cu următoarea ordine de zi : ț
 

1. Revocarea  din  calitatea  de  administrator  al  Ceprohart  S.A.  a  ASSET  INVEST  S.A. 
Bacău, cu reprezentant permanent, domnul Nijnic Marin Ilie ca urmare a procedurilor de 
lichidare voluntară a firmei ASSET INVEST S.A. Bacău. 

 
2. Completarea locului vacant în Consilul de Administra ie al Ceprohart SA Brăila (numit ț

prin  Hotărârea  AGOA  nr.  2  din  25  Februarie  2020,  pentru  un  mandat  de  patru  ani, 
respectiv,  pe  perioada  28  Februarie  2020-28  Februarie  2024),  prin  numirea  unoi  nou 
administrator al societă ii, pentru un mandat care rămâne pe durata locului vacant, de la ț
19 Ianuarie 2021 până la 28 Februarie 2024. 

 
3. Aprobarea împuternicirii juristului societă ii, doamna Geta Dulgheru, să procedeze la ț

publicarea în MO partea a –IV-a i înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârilor AGOA ș
adoptate din data de 19 Ianuarie 2021 (prima convocare) sau din 20 Ianuarie 2021 (a 
doua convocare). 

 
4. Aprobarea  datei  de  05  Februarie    2021  ca  data  de  înregistrare  a  ac ionarilor  asupra ț

cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a 
Ac ionarilor  societă ii  i  a  datei  ”ex-date”  04  Februarie  2021  în  conformitate  cu ț ț ș
dispozi iile Legii nr.24/2017. ț
 

5. Aprobarea remunera iei membrilor Consiliului de Administra ie. ț ț
 

În temeiul Legii nr 31/1990 republicată, modificată i ș completată ulterior, al Legii 
nr.24/2017 i al Regulamentului nr.5/2018 al ASF, la edin a AGOA au dreptul să participe i să ș ș ț ș
voteze  ac ionarii  înregistra i  în  registrul  actionarilor  la  sfarsitul  zilei  de ț ț  04  Ianuarie  2021 
stabilita ca data de referinta pentru AGOA, personal, reprezentati legali (in cazul persoanelor 
juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala/imputernicire generala/buletin 
de vot. Conform Legii 31/1990, art. 117, alin.6, lista ce cuprinde informa ii cu privire la numele, ț
localitatea  de  domiciliu  i  calificarea  profesională  ale  persoanelor  propuse  pentru  func ia  de ș ț
administrator se află la dispozi ia ac ionarilor, putând fi consultată i completată de ace tia. ț ț ș ș
         Accesul  actionarilor  persoane  fizice,  indreptatiti  sa  participe  la  AGOA  este  permis  prin 
simpla  proba  a  identitatii  acestora.  Actionarii  persoane  juridice  pot  participa  la  AGOA  prin 
reprezentant legal. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data 
de  referinta,  primita  de  la  Depozitarul  Central.  In  cazul  in  care  datele  privind  calitatea  de 
reprezentant  legal  nu  au  fost  actualizate  la  Depozitarul  Central  de  catre  actionarul  persoana 
juridica  corespunzator  datei  de  referinta,  dovada  de  reprezentant  legal  se  face  pe  baza  unui 
certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, copie conforma cu originalul, sau orice alt 




