
 

 

 

CONVOCATOR 
 

             Consiliul de administraţie al S.C. ISTRU S.A. Brăila, cu sediul în Mun. Brăila, Bd. 
Independenţei nr.18, bl. B6, parter, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J09/3/1990, 
Cod Unic de Înregistrare  RO2268833, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor,  
pentru data de 05.08.2019 la ora 12, la punctul de lucru situat în Brăila, Calea Calarasilor nr. 54 
bl.10 parter – restaurant Continental, pentru toţi acţionarii înregistraţi la Registrul Independent 
Transilvania, la sfârşitul zilei de 22.07.2019 stabilită ca dată de referinţă, cu următoarea ordine 
de zi: 

1. Alegerea membrilor Consiliului de administratie 
2. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori 

               La adunarea generala ordinara a actionarilor sunt indreptatiti sa participe toti actionarii 
inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta si isi pot exercita dreptul de vot, conform 
prevederilor legale si statutare, direct sau prin reprezentanti, pe baza de procura speciala, care 
se poate ridica de la sediul societatii. Un exemplar din fiecare procura va fi depus, in original, la 
sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 02.08.2019 ora 12.00. 
               Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este 
permis prin simpla dovada a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu 
actul de identitate. 
              In cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana la data 
de 18.07.2019, actionarii, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul 
social, pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori, cu mentionarea 
urmatoarelor informatii : numele, localitatea de domiciliu si calitatea persoanelor propuse. 
              Lista ce cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea 
profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se pune la dispozitia 
actionarilor la sediul societatii pana la data de 05.08.2019. 
               Unul sau mai multi actionari, care individual sau impreuna, reprezinta cel putin 5% din 
capitalul social, pot introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in scris, in termen de 
15 zile de la data publicarii convocarii, pot prezenta proiecte de hotarare pentru punctele 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii si 
pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi. 
                 În cazul în care Adunarea Generală Ordinara  a Acţionarilor nu se va putea ţine la 
prima convocare, a doua adunare generală va avea loc în data de 06.08.2019 în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi. Documentele si informatiile referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi, formularul de procura speciala, se pun la dispozitia actionarilor la 
sediul societatii  si pe adresa de website:www.istrusa.ro, incepand cu data de 05.07.2019. 

 

 

                             PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  

                                            Gheorghe-Bunea Razvan 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXA  

La convocatorul SC ISTRU SA nr.558/03.07.2019 

 

      Subsemnatul Sorici Gheorghita in  calitate de director general, declar ca documentul  

Convocator AGOA contine 2.950 caractere cu spatii. 

 

                         Semnatura,  

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     S.C. ISTRU S.A. BRAILA         

810004 Braila, Bd. Independentei nr.18, bl.B6,parter 
Tel/0040/239/614555  Tel/Fax 0040/239/613105 

e-mail : Office@istrusa.ro ; www.istrusa.ro 
J09/3/1990  RO2268833  Cap.social: 1.155.895 lei 

Cod Iban RO02RNCB0048025906900001 – BCR BRAILA 
                                                                                                                                               Nr.                
                  

 
 

                               Catre,  

                                       REGIA AUTONOMA „ MONITORUL OFICIAL” 

 

                   Societatea comerciala „ISTRU” SA Braila, in conformitate cu art. 117 alin.3 

din legea nr.31/1990 republicata, va solicita sa publicati anuntul alaturat privind 

convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05.08.2019, 

respectiv 06.08.2019. 

 

                                   DIRECTOR GENERAL , 

                                           ec. Sorici Ghorghita 
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