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CONVOCAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A.
Ploiesti in data de 26/27 APRILIE 2021
Consiliul de Administratie al Societatii
ANTECO S.A., cu sediul social in Ploiesti,
str. Lamiitei, nr. 2, jud. Prahova, cod de
identificare fiscala RO1351808, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/
96/1991 (denumita in continuare
“Societatea”), intrunit in sedinta din data de
24.03.2021, in temeiul dispozitiilor Legii
Societatilor Comerciale nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.
5/2018 precum si ale Actului Constitutiv al
Societatii, CONVOACA La sediul Societatii
din municipiul Ploiesti, str. Lamaitei, nr.2,
Judetul Prahova, cod postal 100185,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii la data de 26 APRILIE 2021 ora
10.00. In cazul in care, adunarea nu se va
putea tine datorita neindeplinirii cvorumului
a doua convocare este stabilita pentru data
de 27 APRILIE 2021, in acelasi loc, la
aceeasi ora si cu aceeasi Ordine de Zi. La
Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii
inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de
S. Depozitarul Central S.A. Bucuresti la
sfarsitul zilei de 16 APRILIE 2021,
considerata data de referinta. ORDINE DE
ZI : 1. Alegerea unui secretar al Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A)
a S. ANTECO S.A. 2. Aprobarea Raportului
anual al Administratorilor pentru
exercitiului financiar 2020. 3. Aprobarea
Raportului auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar
2020. 4. Aprobarea situatiilor financiare
anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti
pentru exercitiul financiar incheiat la data
de 31.12.2020. 5. Aprobarea repartizarii
profitului net obtinut in exercitiul financiar 1
IANUARIE 2020 – 31 DECEMBRIE 2020 in
cuantum de 123.836,26 RON, astfel: a)
rezerve legale 5% - 6.191,81 RON; b)
acoperirea pierderii din anii anteriori 95% 117.644,45 RON. 6. Aprobarea descarcarii
de gestiune a membrilor Consiliului de
Administratie al societatii ANTECO S.A.
Ploiesti pentru exercitiul financiar 2020. 7.
Aprobarea Planului de Investitii al Societatii
pentru anul 2021. 8. Aprobarea Bugetului
de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru
anul 2021. 9. Aprobarea Politicii de
remunerare a conducatorilor Societatii
(administratori si directori), in conformitate
cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea
24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata, modificata
si completata prin cu Legea 158/2020. 10.
Stabilirea datei de 19 MAI 2021 ca data de
inregistrare pentru identificarea actionarilor
asupra carora se rasfrang efectele Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei
de 18 MAI 2021 ca « ex date «. 11. Imputernicirea unei persoane care sa semneze in
fata notarului public, al avocatilor si oricaror
altor persoane fizice sau juridice toate
hotararile adoptate, sa intreprinda toate
demersurile necesare in relatiile cu Oficiul
Registrului Comertului, Monitorul Oficial,
A.S.F. si BVB, etc., precum si pentru
acordarea dreptului de a delega unei alte
persoane mandatul pentru efectuarea
formalitatilor mai sus mentionate.
Documentele informative referitoare la
Ordinea de Zi a A.G.O.A. vor fi disponibile
incepand cu data de 26 MARTIE 2021, in
zilele lucratoare, la registratura de la sediul
social al Societatii situat in Municipiul
Ploiesti , str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova si
in format electronic pe website-ul Societatii
la adresa http://www.scaunesimeselemn.
ro/index.php?p=8. Actionarii pot primi, la
cerere, copii ale documentelor referitoare
la punctele incluse pe ordinea de zi
A.G.O.A. Unul sau mai multi actionari
reprezentand, individual sau impreuna, cel
putin 5 % din capitalul social al Societatii,
pot solicita printr-o cerere adresata
Consiliului de Administratie al Societatii
introducerea unor puncte suplimentare pe
Ordinea de Zi a A.G.O.A., si sa prezinte
proiecte de hotarare pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
Ordinea de Zi a A.G.O.A., in termen de 15
zile de la publicarea Convocatorului in
Monitorul Oficial. Propunerile privind
introducerea de noi puncte pe Ordinea de
Zi vor trebui insotite de o justificare si/sau
de un proiect de hotarare propus spre
adoptare. Propunerile privind introducerea
de noi puncte pe Ordinea de Zi a A.G.O.A.
si justificarea si/sau proiectele de hotarare
pentru punctele incluse sau propuse spre a
fi incluse pe Ordinea de Zi a A.G.O.A. vor fi:
a) transmise prin orice forma de curierat cu
confirmare de primire si inregistrate la
Registratura Societatii, sau transmise prin
e-mail cu semnatura electronica extinsa
incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica, la adresa:
office@anteco.ro pana la data de 12
APRILIE 2021, ora 10.00. Ambele
modalitati de transmitere trebuie sa contina
mentiunea scrisa in clar si cu majuscule
“PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 26/27
APRILIE 2021, ORA 10.00”. b) in cazul
actionarilor persoane fizice, insotite de
copiile actelor de identitate ale actionarilor
(actele de identitate trebuie sa permita
identificarea actionarilor in Registrul
Actionarilor Societatii tinut si eliberat de
Depozitarul Central S.A.), iar in cazul
actionarilor persoane juridice de copia
cartii de identitate a reprezentantului legal,
impreuna cu certificatul constatator, in
original sau copie conforma cu originalul,
eliberat de Registrul Comertului sau orice
alt document, in original sau in copie
conforma cu originalul, emis de catre o
autoritate competenta din statul in care
actionarul este inmatriculat legal si care
atesta calitatea de reprezentant legal, cu o
vechime de cel mult 3 luni raportat la data
publicarii Convocatorului A.G.O.A..
Documentele care atesta calitatea de
reprezentant legal intocmite intr-o limba
straina, alta decat limba engleza, vor fi
insotite de o traducere, realizata de un
traducator autorizat, in limba romana sau
limba engleza. Actionarii Societatii pot
adresa intrebari in scris, in limba romana
sau limba engleza, privind punctele de pe
Ordinea de Zi a A.G.O.A. Intrebarile in scris
privind punctele de pe Ordinea de Zi a
A.G.O.A. vor fi transmise si inregistrate la

Registratura Societatii prin orice forma de
curierat cu confirmare de primire, sau prin
e-mail la adresa office@anteco.ro cu
semnatura electronica extinsa incorporata
conform Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronica, pana la data de 12
APRILIE 2021, ora 10.00, cu mentiunea
scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU
A.G.O.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE
2021, ORA 10.00”. Raspunsurile vor fi
disponibile pe pagina web a Societatii la
adresa http://www.scaunesimeselemn.
ro/index.php?p=8. Actionarii Societatii vor
transmite intrebarile in scris privind
punctele de pe ordinea de zi A.G.O.A., in
cazul actionarilor persoane fizice, insotite
de copiile actelor de identitate ale
actionarilor (actele de identitate trebuie sa
permita identificarea actionarilor in
Registrul Actionarilor Societatii tinut si
eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in
cazul actionarilor persoane juridice de
copia cartii de identitate a reprezentantului
legal, impreuna cu certificatul constatator,
in original sau copie conforma cu originalul,
eliberat de Registrul Comertului sau orice
alt document, in original sau in copie
conforma cu originalul, emis de catre o
autoritate competenta din statul in care
actionarul este inmatriculat legal si care
atesta calitatea de reprezentant legal, cu o
vechime de cel mult 3 luni raportat la data
publicarii Convocatorului A.G.O.A..
Documentele care atesta calitatea de
reprezentant legal intocmite intr-o limba
straina, alta decat limba engleza, vor fi
insotite de o traducere, realizata de un
traducator autorizat, in limba romana sau
limba engleza. Actionarii inscrisi la data de
referinta 16 APRILIE 2021 in Registrul
Actionarilor Societatii tinut si eliberat de
Depozitarul Central S.A. pot participa la
A.G.O.A. si pot vota: i) personal - vot direct;
ii) prin reprezentant, cu imputernicire
speciala sau generala; iii) prin
corespondenta.
Formularul
de
imputernicire speciala: a) poate fi obtinut, in
limba romana si limba engleza, incepand
cu data de 26 MARTIE 2021, de la
Registratura Societatii si de pe pagina web
a Societatii (http://www.scaunesimeselemn.
ro/index.php?p=8); b) va contine
modalitatea de identificare a calitatii de
actionar si numarul de actiuni detinute,
precum si mentiunea de vot ,,pentru” sau
,,impotriva” sau ,,abtinere” a fiecarei
probleme supuse aprobarii; c) va fi
completat de actionar in trei exemplare:
unul pentru actionar, unul pentru
reprezentant si unul pentru Societate.
Imputernicirea generala va putea fi
acordata de actionar, in calitate de client,
doar unui intermediar sau unui avocat.
Imputernicirile speciale si generale vor fi
transmise, in original, in limba romana sau
limba engleza, de actionar la Registratura
Societatii, prin orice forma de curierat cu
confirmare de primire pana cel tarziu la
data de 23 APRILIE 2021, ora 10.00, in plic
inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu
majuscule “PENTRU A.G.O.A. DIN DATA
DE 26/27 APRILIE 2021, ORA 10,00”,
impreuna cu copia actului de identitate a
actionarului (in cazul actionarilor persoane
fizice actul de identitate, respectiv in cazul
persoanelor juridice, actul de identitate al
reprezentantului legal) dupa caz, impreuna
cu certificatul constatator, in original sau
copie conforma cu originalul, eliberat de
Registrul Comertului sau orice alt
document, in original sau in copie conforma
cu originalul, emis de catre o autoritate
competenta din statul in care actionarul
este inmatriculat legal si care atesta
calitatea de reprezentant legal, cu o
vechime de cel mult 3 luni raportat la data
publicarii Convocatorului A.G.O.A.. In
cazul in care reprezentantul este o institutie
de credit care presteaza servicii de
custodie si prezinta o imputernicire
speciala, aceasta trebuie semnata de
actionar care va fi insotita, in mod
obligatoriu, de o declaratie pe proprie
raspundere data de institutia de credit care
a primit imputernicirea de reprezentare,
prin imputernicirea speciala, din care sa
reiasa ca: a) institutia de credit presteaza
servicii de custodie pentru respectivul
actionar; b) instuctiunile din imputernicirea
speciala sunt identice cu instructiunile din
cadrul mesajului SWIFT primit de institutia
de credit pentru a vota in numele
respectivului actionar; c) imputernicirea
speciala este semnata de catre actionar.
Imputernicirile speciale si generale pot fi
transmise si prin e-mail la adresa: office@
anteco.ro cu semnatura electronica extinsa
incorporata, conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica, astfel incat
acestea sa fie receptionate pana cel tarziu
la data de 23 APRILIE 2021, ora 10.00. La
completarea imputernicirilor speciale si
generale, actionarii trebuie sa tina cont de
posibilitatea completarii/actualizarii ordinii
de zi, caz in care aceste documente vor fi
actualizate si disponibilizate pana cel tarziu
la data de 15 APRILIE 2021, ora 10.00.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe
la A.G.O.A. este permis prin simpla proba a
identitatii acestora dupa cum urmeaza: a)
in cazul actionarilor persoane fizice pe
baza actului de identitate; b) in cazul
persoanelor juridice, pe baza prezentarii
unei copii a certificatului constatator sau
echivalent si a actului de identitate al
reprezentantului legal sau, dupa caz, a
documentelor care atesta calitatea de
reprezentant legal al persoanei juridice; c)
in cazul participarii prin reprezentant
conventional, documentele prevazute la lit.
a) sau b) la care se adauga imputernicirea
speciala sau generala. Calitatea de
reprezentant legal se dovedeste prin
prezentarea unui certificat constatator,
eliberat de Registrul Comertului (sau de
catre alta institutie avand o autoritate
similara din tara de rezidenta a actionarului
persoana juridica straina), in original sau
copie conforma cu originalul, cu o vechime
de cel mult 3 luni raportat la data publicarii
Convocatorului A.G.O.A.. Documentele
care atesta calitatea de reprezentant legal
intocmite intr-o limba straina, alta decat
limba engleza, vor fi insotite de o traducere,
realizata de un traducator autorizat, in
limba romana sau limba engleza. Actionarii
Societatii au posibilitatea de a vota prin
corespondenta, inainte de A.G.O.A., prin
utilizarea formularului de buletin de vot
pentru votul prin corespondenta (,,Buletin
de vot prin corespondenta”). Buletinul de
vot prin corespondenta: a) poate fi obtinut,
in limba romana si limba engleza, incepand
cu data de 26 MARTIE 2021, de la

Registratura Societatii si de pe pagina web
a Societatii http://www.scaunesimeselemn.
ro/index.php?p=8 b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de
actionar si numarul de actiuni detinute,
precum si mentiunea de vot ,,pentru” sau
,,impotriva” sau ,,abtinere” a fiecarei
probleme supuse aprobarii. Buletinele de
vot prin corespondenta vor fi transmise, in
original, in limba romana sau limba
engleza, prin orice forma de curierat cu
confirmare de primire la Registratura
Societatii, sau prin e-mail cu semnatura
electronica extinsa incorporata conform
Legii nr. 455/2001 privind semnatura
electronica la adresa office@anteco.ro,
pana cel tarziu la data de 23 APRILIE 2021,
ORA 10,00. Buletinele de vot, completate
si semnate, vor fi transmise insotite de
copia actului de identitate a actionarului (in
cazul actionarilor persoane fizice actul de
identitate, respectiv in cazul persoanelor
juridice, actul de identitate al
reprezentantului legal) dupa caz, impreuna
cu certificatul constatator, in original sau
copie conforma cu originalul, eliberat de
Registrul Comertului sau orice alt
document, in original sau in copie conforma
cu originalul, emis de catre o autoritate
competenta din statul in care actionarul
este inmatriculat legal si care atesta
calitatea de reprezentant legal, cu o
vechime de cel mult 3 luni raportat la data
publicarii Convocatorului A.G.O.A.. La
completarea buletinelor de vot prin
corespondenta, actionarii trebuie sa tina
cont de posibilitatea completarii/actualizarii
Ordinii de Zi, caz in care aceste documente
vor fi actualizate si disponibilizate pana cel
tarziu la data de 15 APRILIE 2021, ORA
10,00. Buletinele de vot, imputernicirile
speciale sau generale care nu sunt primite
la Registratura SOCIETATII sau prin e-mail
pana la data de 23 APRILIE 2021, ORA
10,00 nu vor fi luate in calcul pentru
determinarea cvorumului si majoritatii in
A.G.O.A. Informatii suplimentare se pot
obtine la sediul S. ANTECO S.A. sau la
numarul de telefon 0244/543088, intre
orele 10:00 - 16:00. PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE EC.
ILISIE MIRCEA*
CONVOCATOR AL ADUNÃRII GENERALE ORDINARE A ACÞIONARILOR
(AGOA) ASCENDIA S.A. Administratorul
unic al societãþii comerciale ASCENDIA
S.A. (“Societatea”), persoanã juridicã
românã, cu sediul social în Str. Eufrosin
Poteca Nr. 40, Et.1, Sector 2, Bucureºti,
România ºi adresa de corespondenþã la
punctul de lucru din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3,
Sector 3, Bucureºti, România, înregistratã
la Registrul Comerþului sub nr.
J40.6604/2007, având Cod Unic de
Înregistrare RO21482859, societate
tranzacþionatã la Bursa de Valori Bucureºti
sub simbol de tranzacþionare ASC, avand
un capitalul social împãrþit în 1.444.444 de
acþiuni nominative, subscrise în întregime
de cãtre acþionari, care confera
detinatorilor lor, proportional cu numarul de
actiuni detinute, 1.444.444 voturi egale in
cadrul AGOA, CONVOACÃ Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor (AGOA)
pentru data de 28.04.2021, ora 11:00 (ora
Romaniei), în sala de ºedinþã a Ascendia
S.A., aflatã la adresa punctului de lucru
situat în Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3,
Bucuresti, România, convocare ce vizeazã
toþi acþionarii înregistraþi în Registrul
Acþionarilor la sfârºitul zilei de 15.04.2021
(Data de Referinþã). Numai persoanele
care sunt acþionari la Data de Referinþã au
dreptul de a participa ºi de a vota în cadrul
AGOA. În cazul în care la prima convocare
nu se realizeazã cvorumul legal ºi statutar
de prezenþã, adunarea generalã ordinarã a
acþionarilor (AGOA) este convocatã din
nou la data de 29.04.2021, ora 11:00 (ora
Romaniei) la adresa menþionatã pentru
prima convocare, cu aceeaºi ordine de zi si
cu aceeaºi datã de referinþã. ORDINEA DE
ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:
1. Aprobarea situaþiilor financiare anuale
pentru exerciþiul financiar 2020, însoþite de
Raportul Administratorului ºi de Raportul
Auditorului financiar. 2. Descãrcarea de
gestiune a administratorului pentru
exerciþiul financiar 2020. 3. Aprobarea
Bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru
anul 2021. 4. Aprobarea acoperirii pierderii
înregistrate in exerciþiul financiar 2020 din
primele de emisiune existente in conturile
de capitaluri. 5. Aprobarea Datei de
Înregistrare, definitã ca fiind data care
serveºte la identificarea acþionarilor asupra
cãrora se rãsfrâng hotãrârile AGOA.
Identificarea acþionarilor se va face prin
consultarea Registrul Acþionarilor þinut de
Depozitarul Central. Propunerea pentru
Data de Înregistrare este: 25.05.2021, iar
pentru Data Ex-date 24.05.2021. 6.
Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de
substituire, a administratorului societãþii, dl.
Cosmin MÃLUREANU pentru a semna
hotãrârile acþionarilor, precum ºi orice alte
documente în legãturã cu acestea ºi pentru
a îndeplini toate procedurile ºi formalitãþile
prevãzute de lege în scopul implementãrii
hotãrârilor acþionarilor, inclusiv formalitãþile
de publicare ºi înregistrare a acestora la
Registrul Comerþului sau la orice altã
instituþie publicã. PRECIZÃRI CU PRIVIRE
LA AGOA si AGEA din 28 (29) Aprilie 2021
Participarea la AGOA Data de referinþã
pentru AGOA este 15.04.2021. Doar
acþionarii înscriºi la aceastã datã în
Registrul Acþionarilor þinut de Depozitarul
Central vor putea participa ºi vota în cadrul
prezentei adunãri generale. Capitalul
social al Ascendia S.A. este format din
1.444.444 acþiuni nominative, ordinare ºi
dematerializate, fiecare acþiune deþinutã
dând dreptul la un vot în adunarile
generale. Acþionarii pot participa la AGOA
direct sau pot fi reprezentaþi de cãtre alte
persoane, în condiþiile legii ºi conform
Actului Constitutiv sau pot vota prin
corespondenþã. În toate aceste situaþii,
sunt necesare documentele prezentate
mai jos, cu menþiunea cã, în cazul votului
prin corespondenþã (e-mail sau
corespondenþa tipãritã), actele de
identitate vor fi transmise în copie conform
cu originalul, sub semnãtura olografã a
acþionarului. Toate documentele depuse în
numele acþionarilor, precum ºi copii ale
actelor de identitate prezentate în original,
vor fi pãstrate de cãtre Ascendia S.A.. Nota:
În cazul în care se va observa vreo
diferenþã între conþinutul documentelor
publicate în limba Englezã ºi a celor
publicate în limba Românã cu privire la

AGOA, atunci conþinutul documentelor
publicate în limba Românã va prevala.
Documentele necesare pentru participarea
la AGOA pentru persoanele fizice sunt: Dacã participã direct: a) simpla probã a
identitãþii, fãcutã cu actul de identitate, în
original; - Dacã este reprezentat de o altã
persoanã fizicã: a) copie a actului de
identitate al persoanei reprezentate, b)
actul de identitate al împuternicitului, în
original, c) împuternicire notarialã semnatã
de persoana fizicã reprezentatã precum ºi
d) procura specialã pusã la dispoziþie de
Ascendia S.A., în original; - Dacã este
reprezentat de o persoanã juridicã: a) copie
a actului de identitate al persoanei
reprezentate, b) un document oficial care
atestã calitatea reprezentantului legal
(certificat constatator eliberat de Registrul
Comerþului în termenul de valabilitate sau
altã dovadã emisã de o autoritate
competentã, în original) al împuternicitului,
c) actul de identitate al reprezentantului
împuternicitului, în original, precum ºi d)
procura specialã pusã la dispoziþie de
Ascendia S.A., în original. Documentele
necesare pentru participarea la AGOA
pentru persoanele juridice sunt: - Dacã
este reprezentatã de reprezentantul legal:
a) un document oficial care îi atestã
aceastã calitate (certificat constatator
eliberat de Registrul Comerþului în
termenul de valabilitate sau altã dovadã
emisã de o autoritate competentã, în
original) ºi b) actul de identitate al
reprezentantului legal, în original; - Dacã
este reprezentat de o altã persoanã decât
reprezentantul legal: a) un document oficial
care atestã calitatea reprezentantului legal
(certificat constatator eliberat de Registrul
Comerþului în termenul de valabilitate sau
altã dovadã emisã de o autoritate
competentã, în original), b) copie a actului
de identitate al reprezentantului legal, c)
actul de identitate al reprezentantului, în
original, precum ºi d) procura specialã
pusã la dispoziþie de Ascendia S.A. Votul
prin reprezentanþi la AGOA Pentru
desfãºurarea votului prin reprezentanþi,
Ascendia S.A. pune la dispoziþia
acþionarilor procuri speciale începând cu
data de 26.03.2021. Pentru a fi considerate
valide, procurile speciale completate de
acþionari vor cuprinde obligatoriu
informaþiile prevãzute în formularul de
procurã specialã pus la dispoziþie de
societate, cu precizarea votului pentru
fiecare punct de pe ordinea de zi. Dupã
completarea ºi semnarea procurii speciale
(în 3 exemplare originale - un exemplar al
procurii va fi transmis cãtre Ascendia S.A.,
unul va fi înmânat reprezentantului, iar cel
de-al treilea exemplar rãmânând la
acþionar.), sub sancþiunea pierderii
dreptului de vot, vor fi transmise cãtre
Ascendia S.A. documentele necesare
verificãrii îndeplinirii condiþiilor legale de
reprezentare, înainte de data AGOA. Data
limitã pentru primirea documentelor la
Ascendia S.A. este 26.04.2021, ora 11:00
(ora Romaniei) , respectându-se procedura descrisã în cele ce urmeazã: a) Dacã
se opteazã pentru transmiterea în formã
tipãritã, un exemplar al procurii, însoþit de
documentele menþionate a fi necesare
pentru participarea la AGOA ºi specificate
în procurã, se vor depune/expedia la sediul
societãþii din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect.
3, Bucureºti, România. . b) Dacã se
opteazã pentru transmiterea prin e-mail,
procura va fi transmisã prin document
semnat cu semnaturã electronicã extinsã,
conform Legii nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã, la adresa: investors@
ascendia.ro. În cazul transmiterii în format
electronic a procurii, vor fi transmise
contra-semnate electronic (scanate si apoi
semnate cu semnãturã digitalã certificata)
ºi documentele menþionate a fi necesare
pentru participarea la AGOA. De
asemenea, reprezentarea acþionarilor în
adunarea generalã se poate face ºi în baza
unei împuterniciri generale. Prin
intermediul acestei împuterniciri generale,
acþionarul
reprezentat
acordã
reprezentantului sãu posibilitatea de a vota
în toate aspectele aflate în dezbaterea unei
sau mai multor adunãri generale ordinare
si/sau extraordinare, inclusiv în ceea ce
priveºte actele de dispoziþie, fãrã
instrucþiuni specifice de vot din partea
acþionarului. Pentru a fi considerate
valabile, împuternicirile generale trebuie sã
cuprindã, în mod obligatoriu, cel puþin
urmãtoarele informaþii: 1. numele/
denumirea acþionarului; 2. numele/
denumirea reprezentantului (cel cãruia i se
acordã împuternicirea); 3. data împuternicirii, precum ºi perioada de valabilitate a
acesteia, cu respectarea prevederilor
legale; împuternicirile purtând o datã
ulterioarã au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior; 4. precizarea
faptului cã acþionarul împuterniceºte
reprezentantul sã participe ºi sã voteze în
numele sãu prin împuternicirea generalã în
adunarea generalã ordinara si/sau
extraordinara a acþionarilor pentru întreaga
deþinere a acþionarului la data de referinþã,
cu specificarea expresã a societãþii/
societãþilor pentru care se utilizeazã
respectiva împuternicire generalã, în mod
individual sau printr-o formulare genericã
referitoare la o anumitã categorie de
emitenþi. Totodatã, împuternicirea
generalã va fi valabilã numai dacã se
acordã de cãtre acþionar, în calitate de
client, unui intermediar (societãþi de servicii
de investiþii financiare autorizate de A.S.F.,
instituþii de credit autorizate de BVB, în
conformitate cu legislaþia bancarã
aplicabilã, precum ºi entitãþi de natura
acestora autorizate în statele membre sau
nemembre sã presteze servicii ºi activitãþi
de investiþii) sau unui avocat, în limita unei
perioade de maximum 3 (trei) ani, în
conformitate cu prevederile art. 92 alin. (13)
din Legea nr. 24/2017. Acþionarii nu vor
putea fi reprezentaþi în adunarea generalã
a acþionarilor pe baza unei împuterniciri
generale de cãtre o persoanã care se aflã
într-o situaþie de conflict de interese, în
special în unul dintre urmãtoarele cazuri: a)
este un acþionar majoritar al ASCENDIA
S.A. sau o altã persoanã, controlatã de
respectivul acþionar; b) este membru al
unui organ de administrare, de conducere
sau de supraveghere al ASCENDIA S.A.,
al unui acþionar majoritar sau al unei
persoane controlate, conform prevederilor
lit. a); c) este un angajat sau un auditor al
ASCENDIA S.A. ori al unui acþionar
majoritar sau al unei entitãþi controlate,
conform prevederilor lit. a); d) este soþul,

ruda sau afinul pânã la gradul al patrulea
inclusiv al uneia dintre persoanele fizice
prevãzute la lit. a)-c). Împuternicitul nu
poate fi substituit de o altã persoanã decât
în cazul în care acest drept i-a fost conferit
în mod expres de cãtre acþionar în
împuternicire. În condiþiile în care persoana
împuternicitã este o persoanã juridicã,
aceasta poate sã îºi exercite mandatul
primit prin intermediul oricãrei persoane ce
face parte din organul sãu de administrare
sau conducere sau dintre angajaþii sãi.
Data limitã pentru primirea împuternicirii
generale la Ascendia S.A., sub sancþiunea
pierderii dreptului de vot, este 26.04.2021,
ora 11:00 (ora Romaniei), respectându-se
procedura descrisã în cele ce urmeazã: a)
Dacã se opteazã pentru transmiterea în
formã tipãritã, o copie a împuternicirii,
cuprinzând menþiunea conformitãþii cu
originalul sub semnãtura reprezentantului,
însoþitã de documentele menþionate a fi
necesare pentru participarea la AGOA ºi
specificate în procurã, dacã este cazul, se
vor depune/expedia la sediul societãþii din
Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, Bucureºti,
România. b) Dacã se opteazã pentru
transmiterea prin e-mail, procura va fi
transmisã prin document semnat cu
semnaturã electronicã extinsã, conform
Legii nr. 455/2001 privind semnãtura
electronicã, la adresa: investors@
ascendia.ro. În cazul transmiterii în format
electronic a procurii, vor fi transmise
contra-semnate electronic (scanate si apoi
semnate cu semnãturã digitalã certificata)
ºi documentele menþionate a fi necesare
pentru participarea la AGOA. Împuternicirea generalã va înceta prin: a)
revocarea scrisã de cãtre acþionarul
mandant a acesteia, transmisã cãtre
ASCENDIA S.A, în formã tipãritã sau prin
e-mail, conform procedurii mai sus
menþionatã, cel mai târziu pânã la data de
26.04.2021, ora 11:00 - ora Romaniei
(data-limitã de depunere a împuternicirilor)
redactatã în limba românã ori în limba
englezã; sau b) pierderea calitãþii de
acþionar a mandantului la data de referinþã
aplicabilã adunãrii generale (15.04.2021)
sau c) pierderea calitãþii de intermediar sau
de avocat a mandatarului. Votul prin
corespondenþã Acþionarii înregistraþi la
data de referinþã au posibilitatea de a vota
prin corespondenþã, înainte de AGOA,
pânã la data limitã 26.04.2021, ora 11:00
(ora Romaninei) - data recepþionãrii de
cãtre Ascendia S.A. a votului lor, prin
utilizarea formularului de vot prin corespondenþã pus la dispoziþia acþionarilor
începând cu data de 26.03.2021. Pentru
votul prin corespondenþã, se va folosi
urmãtorul sistem: a) Dacã se opteazã
pentru transmiterea în formã tipãritã,
formularele de vot vor fi depunse/transmise
la sediul societãþii din Bucureºti, Str.
Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, Bucureºti,
România pânã la data limitã menþionatã.
Formularul de vot prin corespondenþã va fi
considerat valid doar dacã este însoþit de
documentele menþionate a fi necesare
pentru participarea la AGOA. b) Dacã se
opteazã pentru transmiterea prin e-mail,
formularele de vot prin corespondenþã pot fi
trimise, prin documente semnate cu
semnaturã electronicã extinsã, conform
Legii nr. 455/2001 privind semnatura
electronicã, la adresa de e-mail:
investors@ascendia.ro, pânã la data limitã
menþionatã. În cazul transmiterii în format
electronic a formularului de vot, pentru a fi
considerat valid votul, vor fi transmise
contra-semnate electronic (scanate ºi apoi
semnate cu semnaturã electronicã) ºi
documentele menþionate a fi necesare
pentru participarea la AGOA. Începând cu
data de 26.03.2021, formularele de procuri
speciale pentru AGOA, respectiv cele
pentru exercitarea dreptului de vot prin
corespondenþã se pot obþine de la sediul
Ascendia S.A. - Str. Halelor Nr. 7, Et. 3,
Sect. 3, Bucureºti, România sau pot fi
descãrcate de pe website-ul societãþii
(www.ascendia.ro), de la secþiunea pentru
investitori (din versiunea în limba românã a
website-ului). Condiþii statutare privind
propunerile acþionarilor cu privire la AGOA
În conformitate cu prevederile legale ºi
Actul Constitutiv, unul sau mai multi
actionari, care detin individual sau
impreuna cel putin 5% din capitalul social,
au dreptul, în cel mult 15 zile de la data
publicãrii convocãrii: a) de a introduce noi
puncte pe ordinea de zi, cu condiþia ca
fiecare punct sã fie însoþit de o justificare
sau de un proiect de hotãrâre propus spre
aprobare adunãrii generale, care sã fie
transmise la sediul societãþii - Str. Halelor
Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, Bucureºti, România. b)
de a prezenta proiecte de hotãrâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi, propuneri care vor
fi formulate în scris ºi transmise la sediul
societãþii - Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3,
Bucureºti, România. Propunerile
acþionarilor ºi documentele ce atestã
îndeplinirea condiþiilor pentru exercitarea
acestor drepturi vor fi transmise pâna la
datele precizate, utilizând una din formele
de transmitere urmatoare: a) prin
document olograf, în original, prin poºtã
sau servicii de curierat, în plic închis marcat
„Propunere de noi puncte pe ordinea de zi
pentru AGOA ”, la Ascendia S.A. - Str.
Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, Bucureºti,
România ; b) prin document semnat cu
semnaturã electronicã extinsã, conform
Legii nr. 455/2001 privind semnãtura
electronicã, prin e-mail avand ca subiect
„Propunere de noi puncte pe ordinea de zi
pentru AGOA” la adresa: investors@
ascendia.ro. Dacã va fi cazul, ordinea de zi
revizuitã va fi publicatã pânã la data de
14.04.2021, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare. Materiale disponibile
acþionarilor ºi întrebãrile referitoare la
AGOA Convocatorul ºi materialele supuse
dezbaterii vor putea fi consultate începând
cu data de 26.03.2021 la punctul de lucru al
societãþii din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect.
3, Bucureºti, România ºi pe pagina de web
a societãþii (www.ascendia.ro), la
secþiunea pentru investitori. Lista de
documente disponibile include:
Convocatorul AGOA 28(29).04.2021,
Bilanþul la 31.12.2020 ºi Notele sale,
Raportul Administratorului si Raportul
Auditorului independent privind exerciþiul
financiar încheiat la 31.12.2020,
Propunerea Buget de Venituri si Cheltuieli
(BVC) pentru 2021, Declaraþia Persoanelor
Responsabile, Proiectul de Hotarari AGOA
28(29).04.2021, Formularele de Vot la
Distanta ºi Procurile pentru persoane fizice

ºi juridice. Acþionarii societãþii pot adresa
întrebãri în scris privind punctele de pe
ordinea de zi, împreunã cu acte care permit
identificarea acþionarului, pânã cel târziu în
ziua anterioarã desfãºurãrii AGOA.
Societatea poate rãspunde inclusiv prin
postarea rãspunsului pe website-ul
societãþii (www.ascendia.ro). Întrebãrile
acþionarilor vor putea fi transmise în scris,
fie prin poºtã sau servicii de curierat la
sediul societãþii mentionat mai sus, fie prin
mijloace electronice (la adresa:
investors@ascendia.ro). Informaþii
suplimentare se pot obþine la sediul
societãþii Ascendia S.A. din Str. Halelor Nr.
7, Et. 3, Sect. 3, Bucureºti, România sau la
tel. +40726.381.821, de luni pânã vineri,
între orele 11:00 – 17:00, pana la data de
27.04.2021. Note privind contextul
Covid19: 1. Intrucat exista riscul
contaminarii prin participarea in persoana
in cadrul AGOA va recomandam cu tarie sa
va exercitati drepturile de vot fie prin
corespondenta tipãritã, fie prin e-mail,
urmãrind precizãrile din acest convocator.
2. Mentionam ca activitatea companiei s-a
mutat preponderent in regim de telemunca. 3. Întrucât ar putea exista limitãri
ale dreptului de a calatori al persoanelor,
situatia sanitara fiind in continua
schimbare, va rugam ca inante sa va
deplasati la sediul companiei pentru a
obtine informatii sau pentru a vota in cadrul
AGOA sa ne informati telefonic de decizia
dumneavoastra de a calatori si conditiile
legate de aceasta deplasare, prin telefon la
+0726.381.821, pentru a va oferi
informatiile necesare. ADMINISTRATOR
UNIC ASCENDIA S.A. Cosmin
Mãlureanu*
CONSILIUL DE ADMINISTRAÞIE AL SC
PREBET AIUD SA întrunit în ºedinþa din
data de-16.03.2021 ora 13.00
CONVOACÃ I.ADUNAREA GENERALÃ
ORDINARÃ A ACÞIONARILOR în data
de-28/29.04.2021, ora 12.00 la sediul
Societatii din Aiud, Str.Arenei, Nr.10,
Jud.Alba, II.ADUNAREA GENERALÃ
EXTRORDINARÃ A ACÞIONARILOR în
data de-28/29.04.2021, ora 13.30 la sediul
Societatii din Aiud, Str.Arenei, Nr.10,
Jud.Alba, pentru toþi acþionarii societatii
înregistraþi în Registrul Acþionarilor intocmit
de Depozitarul Central S.A. Bucureºti, la
data de-16.04.2021, zi stabilitã ca datã de
referinþã pentru ambele adunãri generale
ale acþionarilor, cu menþiunea cã doar
persoanele care sunt acþionari la acea datã
au dreptul de a participa ºi de a vota în
cadrul adunãrilor generale ale acþionarilor.
Convocarea se efectueazã în conformitate
cu prevederile art.117 din Legea
societatilor nr.31/1990, ale Legii
nr.24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata,ale
reglementarilor CNVM/ASF ºi ale Actului
Constitutiv ale SC PREBET AIUD S.A.
I.Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor va avea urmãtoarea ORDINE
DE ZI: 1.Prezentarea, discutarea si
aprobarea situaþiilor financiare anuale
individuale ale SC PREBET AIUD S.A.
pentru exercitiul financiar 2020, întocmite
în conformitate cu Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã (IFRS),
pe baza Raportului Administratorilor
Societatii ºi a Raportului Auditorului
Financiar Independent. 2.Aprobarea
modului de repartizare a profitului net al
Societatii realizat în anul 2020 în sumã de
8.647.517 lei, conform propunerii
Consiliului de Administraþie, astfel:-37.186
lei-rezerva legala;-7.610.331 lei-alte rezerve;-1.000.000 lei-dividende. Aprobarea
fixãrii unui dividend brut/acþiune de 0.0220
lei/actiune. Aprobarea datei de-16.06.2021
ca data a plaþii dividendelor în conformitate
cu prevederile legale in vigoare.
Distribuirea dividendelor cãtre acþionari se
va efectua în conformitate cu prevederile
legale, costurile aferente plãþii fiind
suportate de cãtre Societate. 3.Descarcarea de gestiune a administratorilor
pentru exercitiul financiar al anului 2020.
4.Aprobarea Bugetului de Venituri ºi
Cheltuieli, a Programului de productie si al
Programului de investitii pentru anul 2021.
5.Aprobarea politicii de remunerare a
conducatorilor societatii pentru exercitiul
financiar al anului 2021. 6.Aprobarea datei
de-25.05.2021 ca datã de înregistrare,
respectiv de identificare a acþionarilor
asupra cãrora se rãsfrâng efectele
hotãrârilor adoptate,în conformitate cu
prevederile art.86, alin.1 din Legea
nr.24/2017 privind emitenþii de instrumente
financiare ºi operaþiuni de piaþã.
7.Aprobarea datei de 24.05.2021 ca
ex-date,în conformitate cu prevederile
Legii nr.24/2017 ºi ale Regulamentului
nr.5/2018 privind emitenþii de instrumente
financiare ºi operaþiuni de piaþã.
8.Alegerea auditorului financiar.
9.Aprobarea împuternicirii ºi mandatarea
domnului Cimpean Ioan-director
economic, pentru efectuarea operaþiunilor
necesare ºi legale pentru înregistrarea
hotãrârilor adunãrii generale ordinare a
acþionarilor cât ºi realizarea formalitãþilor
de publicitate. II.Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor va avea
urmãtoarea ORDINE DE ZI: 1.Incheierea
de catre Societate,in calitate de
Imprumutat,cu BRD-Groupe Societe
Generale SA,in calitate de creditor a unui
contract de credit, pentru contractarea de
catre Societate a unei linii de in valoare de
6.000.000 Lei pentru un termen de 12 luni.
(„Contractul de Credit”). 2.Incheierea de
catre Societate a urmatoarelor contracte
de garantie („Contractele de Garantie”)
pentru garatarea tuturor obligatiilor
rezultate din Contractul de Credit,
Contractul cadru si Tranzactii:(i)Ipoteca
mobiliara asupra tuturor conturilor curente
deschise de catre Societate la BRDGroupe Societe Generale SA precum si
asupra tuturor soldurilor creditoare ale
acestora; (ii)Ipoteca imobiliara asupra
Baza de productie situata in Mun.Aiud,
str.Arenei nr.10, jud Alba proprietatea SC
Prebet SA, inscrisa in C.F.70989/Aiud
(nr.C.F.vechi 8593); (iii)Ipoteca mobiliara
asupra creantelor rezultate din contracte
comerciale finantate prin Credite pe
contract cat si ipoteca mobiliara asupra
creantelor pe care le are/le va avea
Imprumutatul fata de beneficiarii SGB-lor
emise in cadrul Plafonului. 3.Imputernicirea Directorilor Societatiii sa reprezinte
Societatea in relatia cu Banca conform
puterilor de reprezentare conferite de lege
si de Consiliul de Administratie sa realizeze

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti
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