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5.10.2021

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al SC SOCOT SA Tg. Mureş cu sediul în Tg. Mureş, str. Libertății, nr. 115, jud. Mureş, înregistrată la ORC sub nr. J 26/306/1991, CIF RO 2522493, în
conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizată şi statutul societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor pentru data de 01.11.2021 ora 10, sau pentru
data de 02.11.2021, la aceeaşi oră, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la
data de referinţă 07.10.2021, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:
În şedinţa extraordinară:
1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii după cum urmează:
- Aprobarea abrogării tezei a treia a alin. 3 al art. 3.6 din Actul Constitutiv;
- Aprobarea modificării art. 3.7 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conţinut:
“Cesiunea acţiunilor: Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite cu respectarea prevederilor legale, prin acte de vânzare-cumpărare și declaraţie făcută în Registrul Acţionarilor, semnate de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. În caz de deces al acţionarului proprietatea asupra acţiunilor trece
asupra moştenitorilor legali recunoscuţi.”
- Aprobarea modificării punctului 4 al art. 4.8 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conţinut: "Convocarea Adunării Generale Ordinare va fi publicată în Monitorul Oficial şi
în unul din ziarele locale.";
- Aprobarea modificării art. 6.3 din Actul Constitutiv, care va avea următorul cuprins:
“Auditul financiar este asigurat la data prezentei ediţii a actului constitutiv, printr-un auditor financiar, ales prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor.”
2. Aprobarea actului constitutiv actualizat al SC SOCOT SA Tg Mureş.
3. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii a Hotărârilor AGEA ce vor fi adoptate.
4. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârilor AGEA ce vor fi adoptate la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea acestora în
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.
Aspecte procedurale
La adunarea generală vor putea participa şi vota toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Actionarilor la data de referință 07.10.2021. Persoanele fizice care dețin acțiuni în comun,
în calitate de moştenitori (dobândite prin Certificat de moştenitor), vor fi considerate reprezentate deplin de oricare dintre coproprietari.
Acţionarii vor participa la adunarea generală personal, prin reprezentanţii legali sau prin reprezentanţi mandataţi prin procură specială, încheiată sub semnătură privată.
Procurile speciale/generale vor fi comunicate la sediul societății sau la adresa aga@socot.ro cu respectarea normelor legale privind semnătura electronică extinsă, astfel încât
să fie primite de Societate până cel târziu cu 48 de ore înaintea adunării. Procurile nedepuse în termen sau în altă modalitate decât cea descrisă prin prezentul convocator nu vor
fi luate în considerare. În acelaşi termen, buletinele de vot prin corespondență, completate şi semnate de acţionari, se vor depune la sediul societăţii, personal sau prin poștă/
curier (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acţionarului; se va anexa copie conforma cu originalul dupa CI) sau la
adresa aga@socot.ro.
Informații suplimentare și materiale informative: Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi, documente supuse dezbaterii, formularele de împuternicire specială precum și formularele de vot, proiectele de hotărâri, se pot obține prin transmiterea unei solicitări scrise de la sediul societății, prin e-mail la adresa aga@socot.
ro sau de pe site-ul societății www.socot.ro, începând cu data publicării în Monitorul Oficial, în baza documentelor doveditoare ale calității de acționar.
Acționarii au dreptul de a adresa întrebări și propuneri cu privire la ordinea de zi. Întrebările/Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri
vor respecta dispozițiile cuprinse în Actul constitutiv și Legea 31/1990 republicată, cu modificările la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi acționarii îndreptățiți vor putea transmite
solicitarea adresată Societății, la adresa aga@socot.ro , cu mențiunea scrisă „Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGA”.
În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei,
recomandăm participarea la AGA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGA prin utilizarea votului prin corespondență şi recomandăm accesarea și
transmiterea documentelor aferente AGA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă,
servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura societății.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
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Invitație la vaccinare

Localități ”roșii”

Din cauza lipsei unui centru de vaccinare care să administreze serul Moderna la nivel de

15 localități din județul Mureș se află în ”scenariu roșu”, având o rată de incidență de peste 3 cazuri

județ, cei care doresc să se vaccineze cu acest tip de ser sunt rugați să se înscrie pe lista de
așteptare fie la Casa de Cultură ”Mihai Eminescu”, număr de telefon 0731-350.947, fie la sala
de sport a Școlii Gimnaziale ”Tudor Vladimirescu”, număr de telefon 0731-231.279, au informat
vineri, 1 octombrie, reprezentanții Primăriei municipiului Târgu Mureș, pe pagina de Facebook a
investiției. ”Vă reamintim că pe raza orașului pe lângă centrul din cartierul Tudor funcționează

de COVID-19 la o mie de locuitori în ultimele 14 zile, au anunțat duminică, 3 octombrie, reprezentanții
Direcției de Sănătate Publică Mureș, pe pagina web a instituției, www.aspms.ro. Conform sursei
citate, cele 15 localități sunt următoarele: Zagăr (6,09), Cristești (4,97), Crăiești (4,81), Sâncraiu de
Mureș (4,55), Sângeorgiu de Mureș (4,23), Vețca (4,12), Corunca (4,04), Ibănești (4,01), Albești (3,91),

două centre de vaccinare în următoarele locații: Casa de Oaspeți a Primăriei - strada Plutelor

Cozma (3,88), Sighișoara (3,60), Târgu Mureș (3,51), Grebenișu de Câmpie (3,37), Târnăveni (3,32)

nr. 2, se administrează serul Johnson & Johnson, Casa de Cultură ”Mihai Eminescu” - strada

și Sântana de Mureș (3,27). La data raportată, rata de incidență existentă la nivelul județului Mureș

Nicolae Grigorescu nr. 19, se administrează serul Pfizer”, se arată în comunicat. (S.T.)

era de 2,41, aferentă unui număr de 1.426 de cazuri noi în 14 zile, la 590.819 de locuitori. (M.M.)

