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BRAILA, str. B-dul Al.I.Cuza nr.3 
 

 
 

CONVOCATOR 
 

Consiliul de Administraţie al SC CEPROHART SA BRAILA, cu sediul social în Braila, 
B-dul Al.I.Cuza nr.3, având cod unic de înregistrare RO2269251 înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J09/649/1991, („Societatea”), conform prevederilor Legii nr. 
31/1990, cu modificările şi completările ulterioare („Legea Societăţilor”), prevederilor Legii nr. 
297/2004 privind piaţa de capital („Legea Pieţei de Capital”) şi prevederilor Art.15 din Actul 
Constitutiv al Societăţii,  
 

CONVOCĂM 
 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 28.01.2015, orele 
12,00 la sediul social al societatii, cu urmatoarea ordine de zi : 
 

1. Punerea in discutie a optiunilor prevazute de Legea 151/22/10.2014, privind 
clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata Rasdaq 
sau pe piata valorilor mobiliare necotate, publicata in Monitorul Oficial nr.774 din 
24.10.2014 si luarea unei hotarari in acest sens. 

a. Retragerea de la tranzacţionare de pe RASDAQ 
b. Iniţierea demersurilor pentru admiterea la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată 
c. Iniţierea demersurilor pentru tranzacţionarea în cadrul unui sistem alternativ 

de tranzacţionare 

2. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie, în conformitate cu cerintele art.  
2 alin. 1 si alin. 2 din Legea 151/2014. 

3. Aprobarea procedurii de retragere din societate a actionarilor, în cazul în care nu 
se aprobã nici o varianta de la primul punct a prezentei ordini de zi, cu respectarea 
prevederilor art. 3 din Legea 151/2014 si cu consecinta transformarii în societate de 
tip închis. 

4. Imputernicirea unei persoane sa semneze in fata oricaror persoane fizice sau 
juridice toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in 
relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB, etc.  
 
5.Stabilirea datei de 19.02.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea 
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. 
 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 28.01.2015, orele 13,00 la 

sediul social al societatii, cu urmatoarea ordine de zi : 
 

1. Aprobarea in baza Notei de fundamentare prezentate, a mentinerii ipotecii asupra 
activelor: Cladire instalatie de mercerizare si etajul II din Cladirea Proiectare 
Ceprohart, in vederea asigurarii garantiilor pentru prelungirea in anul 2015 a liniei 
de credit capital de lucru in suma de 1.500.000 lei, contractata de la BRD 
Suc.Braila, pentru sustinerea activitatii societatii in anul financiar 2015. 



2. Contractarea unei Scrisori de Garantie Bancara de la BRD GSG Sucursala Braila 
in suma de 523.800 lei, cu termen de valabilitate pana la data de 15.12.2015, 
suma ce reprezinta maximum 90 % din valoarea bugetului prevazut pentru anul 
bugetar 2015, in favoarea Autoritatii Contractante UEFISCDI Bucuresti, conform 
contractului de finantare pentru executie proiecte nr.24 DPST/20.08.2013, 
incheiat de catre aceasta cu SC Ceprohart SA Braila; 

 
3. Aprobarea in baza Notei de fundamentare prezentate, a mentinerii garantiei/ 

gajului in vederea obtinerii unei Scrisorii de garantie bancara in valoare de 
523.800 lei, cu termen de valabilitate pana la data de 15.12.2015, in favoarea 
BRD GSG Sucursala Braila, asupra: activului ” Etaj III al Cladirii ICPCH Braila 
(sediul central al societatii) si terenul aferent in suprafata de 104,10 mp”, ca 
urmare a solicitarii exprese a UEFISCDI Bucuresti in acord cu continutul 
contractului de finantare nr.24 DPST /20.08.2013 ce are ca obiect: finantarea 
proiectului “ Hartii pentru tipar de securitate cu proprietati magnetice” si a 
conventiei de avans. 

 
4. Aprobarea imputernicirii conducerii executive a societatii, respectiv a Directorului 

General al SC Ceprohart SA Braila DL Dan Buteica, domiciliat in Braila, Calea 
Calarasilor, nr.321, Bloc.D3, Ap.100, legitimat cu CI seria XR, nr.485108, 
eliberata la data de 23.03.2014 de catre SPCLEP Braila si a D-rei Dir. Economic 
Gina Pirlog domiciliata in Braila, str.Plevna, nr.275, legitimata cu CI seria XR, 
nr.332550, eliberata la data de 02.12.2009 de catre SPCLEP Braila, sa reprezinte 
interesele SC Ceprohart SA Braila in relatia cu BRD GSG Braila si sa semneze 
toate documentatiilor aferente creditului capital de lucru si obtinerii scrisorii de 
garantie bancara. 

 
5. Aprobarea datei de 19.02.2015 ca data de inregistrare.  

 
6. Imputernicirea juristului societatii sa procedeze la inregistrarea hotararilor AGOA 

la ORC Braila. 
In temeiul Legii nr.31/90 republicata, modificata si completata ulterior, al Legii 

nr.297/2004 si al Regulamentului nr.6/2009al CNVM, la sedintele AGEA si AGOA au dreptul 
sa participe actionarii inregistrati la data de referinta 15.01.2015, direct sau reprezentati prin 
alti actionari in baza unei procuri speciale, ce se poate obtine de la sediul societatii si care 
trebuie depusa si inregistrata de societate cu 48 ore inainte de data  AGEA si AGOA, 
respectiv 26.01.2015, ora 12,00. 

Conform prevederilor art.5, coroborat cu dispozitiile art.7 din Regulamentul CNVM 
nr.6/2009, unul sau mai multi actionari care individual sau impreuna, reprezinta cel putin 5% 
din capitalul social al societatii, pot include  puncte pe ordinea de zi a adunarii  generale, 
adresandu-se in scris in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului, cu conditia ca 
fiecare  punct propus sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de 
adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea 
de zi a adunarii generale, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii. Potrivit 
prevederilor Regulamentului nr.6/2009, fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari 
privind punctele de pe ordinea de zi . 

Materialele AGEA si AGOA pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data aparitiei 
convocatorului in Monitorul Oficial  si pe site-ul societatii: www. ceprohart.ro. 

In cazul neindeplinirii cvorumului de sedinta in data de 28.01.2015, cea de a doua 
convocare atat pentru AGEA cat si pentru AGOA este in data de 04.02.2015, in acelasi loc si 
la aceleasi ore. 

 
SC CEPROHART SA BRAILA 

Presedinte  al Consiliului de Administratie 
          Nechita Petronela 



 


