Tot la reuşite, am plasa activitatea desfăşurată în

aplicându-se rotunjirea în jos la cifra întreagă. La data

legătură cu atragerea de noi membri ai Asociaţiei. Astfel,

subscrierii se va achita integral valoarea acţiunilor

la data de 1 martie 2021 Asociaţia Română de Ştiinţe

s u b scrise în co n tu l s o c ie tă ţii SO CO T - S.A.

Penale are 339 membri, din care 77 membri şi-au achitat
cotizaţia aferentă anului 2021, până la această dată,

Contravaloarea acţiunilor se va achita prin virament
bancar (cu ordin de plată), cu menţiunea „aport la

având drept de vot în adunarea generală de astăzi. De

capitalul social”. Ulterior efectuării plăţii, acţionarii se vor

menţionat că 2 dintre aceştia sunt membri onorifici,
respectiv prof. univ. dr. Ion Craiovan, preşedintele

prezenta la sediul societăţii unde vor depune buletinul de
subscriere semnat în original şi copia ordinului de plată

Asociaţiei Române de Filosofia Dreptului şi prof. Vasile
Lâpâduş, secretarul general al Asociaţiei Criminaliştilor

vizat de bancă (documentele se pot transmite şi prin

din România, care au drept de vot şi sunt scutiţi de plata

Acţiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului

cotizaţiei anuale.

acordat pentru exercitarea dreptului de preferinţă vor
putea fi subscrise ulterior în termen de cel mult 7 zile de
la expirarea acestui termen, de către acţionarii care şi-au

(62/6.632.808)
S o c ie ta te a SO C O T - S.A.

curier/poştâ recomandat cu confirmare de primire).

e x e rc ita t d re ptu l de su b scrie re în prima etapă a
procedurii. în caz de suprasubscriere a acţiunilor,

CONVOCARE

repartizarea lor se va face conform principiului „pro rata”.

Consiliul de Administraţie al S.C. SOCOT - S.A., Tg.

Acţiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului de

Mureş, cu sediul în Tg. Mureş, Str. Libertăţii nr. 115, jud.

7 zile acordat pentru a doua etapă a procedurii de

Mureş, înregistrată la O.R.C. sub nr. J26/306/1991, GIF

majorare vor fi anulate.

RO 2522493, în conform itate cu prevederile Legii

3. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administraţie

31/1990, actualizată şi ale statutului societăţii, convoacă

al so cietăţii cu efectuarea d em ersurilor necesare

Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor pentru

majorării de capital social, cu titlu de exemplu şi fără a se
lim ita la: în to cm ire a d e cizie i p rivin d re zu lta te le

data de 29.08.2021, ora 10,00, sau pentru data de
3 0 .0 8 .2 0 2 1 , la a ceeaşi oră, în cazul n e în tru n irii
cvorumului de prezenţă la prima convocare, la sediul
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul

subscrierii, pentru a hotărî majorarea capitaluiui social
după expirarea termenului acordat pentru exercitarea

Acţionarilor la data de referinţă 07.08.2021, care au

dreptului de preferinţă, pentru m odificarea Actului
constitutiv în mod corespunzător.

dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor

4. Mandatarea unei persoane să semneze în numele

generale.
O rdinea de zi a şe d in ţe i e xtra o rd in a re este
următoarea:

şi pentru toţi acţionarii societăţii a Hotărârilor A.G.E.A. ce
vor fi adoptate.
5. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate

1. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii cu

formalităţile privind înregistrarea Hotărârilor A.G.E.A. ce

o sumă de până la 768.272,5 lei, prin emiterea unui
număr de 307.309 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală

vor fi adoptate la O ficiul Registrului Com erţului şi

de 2,6 lei/acţiune şi un preţ de 2,5 lei/acţiune emisă, în
schim bul a po rtu lu i în num erar adus de a cţion a rii

Partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente

societăţii, în baza exercitării dreptului de preferinţă.
2. Aprobarea ca termenul acordat pentru exercitarea
dreptului de preferinţă să fie de o lună de ta data publicării

publicarea acestora în Monitorul Oficial al României,
eliberate de O.R.C.
Aspecte procedurale
La adunarea generală vor putea participa şi vota toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de

hotărârii A.G.E.A. ce se va adopta, în Monitoru/ Oficial ai

referinţă 07.QS.2Q21. Persoanele fizice care deţin acţiuni

României, Partea a IV-a, iar acţionarii care vor putea

în comun, în calitate de moştenitori (dobândite prin

subscrie vor fi cei înregistraţi în registrul acţionarilor la

Certificat de moştenitor), vor fi considerate reprezentate

data de referinţă. Acţiunile emise vor putea fi subscrise

deplin de oricare dintre coproprietari.

de acţionari proporţional cu numărul acţiunilor pe care le

Acţionarii vor participa la adunarea generală personal,

deţin. Fiecare acţionar va avea dreptul să subscrie o

prin reprezentanţii legali sau prin reprezentanţi mandataţi

acţiune nou-emisă pentru fiecare acţiune deţinută.

prin procură specială, încheiată sub semnătură privată.

Procurile speciale/generale vor fi comunicate la sediul

Societatea MINEXFOR - S.A.

societăţii sau la adresa aga@socot.ro, cu respectarea
normelor legale privind semnătura electronică extinsă,

CONVOCARE

astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu cu
48 de ore înaintea adunării. Procurile nedepuse în

Consiliul de Administraţie al MINEXFOR - S.A., cu
sediul în Deva, str. Titu Maiorescu nr. 2, jud. Hunedoara,
înregistrată de O.R.C. Deva sub nr. J20/43/1991, CUI
2114206 (denumită în continuare „Societatea”) convoacă
în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.
31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Actului Constitutiv
al Societăţii, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
în data de 24.08.2021, ora 11.00, în str. Titu Maiorescu nr.
2, Deva, jud. Hunedoara. în cazul în care Adunarea nu se
întruneşte legal şi statutar în data menţionată, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor se reconvoacă în data
de 25.08.2021, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.
Au dreptul să participe şi să voteze în cadrul adunării
generale toţi acţionarii înregistraţi în evidenţele Societăţii
- în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 13.08.2021,
considerată, în conformitate cu prevederile art. 123 alin.
(2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, drept Data de
Referinţă pentru ţinerea Adunărilor.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară:
1. aprobarea politicii de remunerare în conformitate cu
prevederile art. 92^^1, din Legea nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,
suma de 1.000 lei net ca indemnizaţie lunară pentru
fiecare membru al Consiliului de Administraţie ales în
A.G.O.A. nr. 1/26.04.2021;
2. aprobarea datei de 10.09.2021 ca dată de
înregistrare în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2017 şi ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;
3. aprobarea îm p u te rn ic irii, cu p o s ib ilita te de
substituire, a Preşedintelui Consiliului de Administraţie
pentru a redacta şi semna hotărârea A.G.O.A. adoptată,
şi să efectueze orice form alităţi necesare pentru a
m enţiona/înregistra hotărârea la Oficiul Registrului
Comerţului şi pentru publicarea hotărârii în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul
de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. şi de a
propune proiecte de hotărâri, în termen de cel mult 15 zile
de ia data pubiicării convocării, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de justificări concrete. Acestea vor fi
însoţite de actui de identitate al iniţiatorului (persoană
fizică) sau al reprezentantului iegai, pentru persoane
juridice.

termen sau în altă modalitate decât cea descrisă prin
prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. în
acelaşi termen, buletinele de vot prin corespondenţă,
completate şi semnate de acţionari, se vor depune la
sediul societăţii, personal sau prin poştă/curier (prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care
să fie trecută adresa expeditorului/acţionarului; se va
anexa copie conformă cu originalul după CI) sau la
adresa aga@socot.ro.
Inform aţii suplim entare şi materiale inform ative:
Informaţiile şi documentele referitoare la punctele incluse
în o rd ine a de zi, docum ente supuse d e z b a te rii,
fo rm u la re le de îm p u te rn ic ire specială precum şi
formularele de vot, proiectele de hotărâri, se pot obţine
prin transm iterea unei solicitări scrise de la sediul
societăţii, prin e-mail la adresa aga@socot.ro sau de pe
site -u l so cie tă ţii w w w .so co t.ro , începând cu data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
în baza docum entelor doveditoare ale c a lită ţii de
acţionar.
Acţionarii au dreptul de a adresa întrebări şi propuneri
CU privire la ordinea de zi. Întrebările/P ropunerile
acţionarilor privind completarea ordinii de zi şi proiecte de

hotărâri vor respecta dispoziţiile cuprinse în Actul
constitutiv şi Legea 31/1990, republicată, cu modificările
la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi, acţionarii
îndreptăţiţi vor putea transmite solicitarea adresată
Societăţii, la adresa aga@socot.ro, cu menţiunea scrisă
„Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru A.G.A.”.
în contextul actual, pentru prevenirea/lim itarea
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul
populaţiei, în conform itate cu prevederile legale în
vigoare !a data prezentei, recomandăm participarea la
A.G.A. şi exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de
pe ordinea de zi a A.G.A. prin utilizarea votului prin
co re s p o n d e n ţă şi recom andăm a cce sa re a şi
transmiterea documentelor aferente A.G.A. prin mijloace
de comunicare electronice, cu evitarea. în măsura în care
este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin
poştă, servicii de curierat sau a depunerii în mod
personal la registratura societăţii.
(63/6.633.152)

