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RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018) 
Data raportului: 26.03.2020 
Denumirea emitentului: PRODHART S.A.  
Sediul social: Iaşi, Bd. D. Mangeron nr. 71, jud. Iaşi 
Tel: 0232/270459,~8739; fax: 0232/270459 
Nr. ORC Iasi: J22/1550/1994 
C.I.F. 5828528 
Capital social subscris şi vărsat: 2.105.516 lei 
Sistemul multilateral de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de 
PRODHART S.A. este sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de BVB - SMT. 
 
Eveniment important de raportat: 
 
 Administratorul unic al societăţii PRODHART S.A., cu sediul social în loc. Iaşi, Bd. D. Mangeron 
nr. 71, jud. Iaşi, înregistrată la ORC sub nr. J22/1550/1994, CIF 5828528, prin decizia adoptată la data de 
25.03.2020 a hotărât convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR pentru 
data de 28.04.2020, respectiv 29.04.2020, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima 
convocare, ora 12:00, la sediul societatii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data 
de referinţă 21.04.2020 care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exerciţiului 
financiar 2019. 

2. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pe anul 2019. 
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2019. 
4. Aprobarea situațiilor financiare ale anului fiscal 2019, pe baza raportului Administratorului unic şi al 

Auditorului financiar. 
5. Aprobarea repartizării profitului realizat în 2019 pe destinația rezerve.  
6. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2019. 
7. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020. 
8. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca dată de înregistrare şi a datei de 18.05.2020 ca ex date. 
9. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA 

ce va fi adoptată. 
10. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA 

ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iasi şi publicarea acesteia 
în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate 
de ORC.  
Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul în 

termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe 
ordinea de zi şi să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea 
de zi. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de 
curierat/prin mijloace electronice.  

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 
adunării cel târziu până la data de 25.04.2020, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul 
societăţii, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire. 

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin 
corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate şi procurate de la sediul 
societăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secţiunea 
Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de 27.03.2020. 

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant 
sau vor putea vota prin corespondenţă, şi îşi vor dovedi calitatea în condiţiile şi cu documentele prevăzute 




