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Consiliul de Administrație al societății SPIT BUCOVINA SA, întrunit în data de 19.03.2021, în 
temeiul prevederilor Legii nr.31/1991 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 și 
conform Actului Constitutiv al  societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în 
data de 26.04.2021 ora 12,00 la sediul societății cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2020 și 

a Raportului de Audit.  
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit si pierdere pe 

anul 2020. 
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în 

exercițiul financiar din anul 2020, în baza rapoartelor prezentate. 
4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru 

anul 2021. 
5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Proiectului de investiții pentru anul 2021 și 

împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de 
necesitățile societății. 

6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii societatii, conform art. 92^1 din Legea nr. 
24/2017. 

7. Aprobarea datei de 20.05.2021 ca dată la care se identifică acționarii asupra cărora se 
răsfrâng Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv a datei de 
19.05.2021 ca ex-date. 

8. Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație adoptate în anul 2020. 
9. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalităților de publicare și înregistrare a 

Hotărârii Adunării Ordinare a Acționarilor la O.R.C. Suceava. 

În condițiile neîndeplinirii cvorumului legal impus pentru validarea deliberărilor Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 27.04.2021 la aceeași oră și în același 
loc.  

La ședință pot participa și vota toți acționarii înscriși în registrul consolidat al acționarilor  la 
data de 13.04.2021 considerată ca dată de referință.  



Acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de 
a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, cu condiția ca fiecare punct să 
fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală 
Ordinară, de asemenea, aceștia, au dreptul de a prezenta Proiecte de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile mai sus menționate se 
pot exercita numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocări.  

Acționarii societății au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după actele care 
permit identificarea acționarului, până la data de 15.04.2021, ora 16,00.  

Convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, documentele care 
vor fi supuse dezbaterii în adunarea generală a acționarilor, proiectul de hotărâre se pot consulta în 
fiecare zi lucrătoare, la sediul societății, între orele 9,00 — 15,00 prin solicitare exprimată în scris, 
sau pe site-ul societății www.spitbucovina.ro, începând cu data de 26.03.2021. 

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunările generale 
personal, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri 
speciale sau generale sau pot vota prin corespondență.  

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți sa participe la Adunarea Generală se face prin 
simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate în original. Acționarii, persoane 
juridice, pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal pe bază de certificat constatator 
emis de O.R.C sau altă autoritate competentă cu maxim 30 de zile înainte de ședință. Accesul la 
adunarea generația a acționarilor persoane fizice și juridice reprezentate de o altă persoana, se face 
cu procură specială dată persoanei care îi reprezintă.  

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru 
mandant și unul pentru mandatar) si se obține fie de la sediul societății personal fie pe pagina de 
web www.spitbucovina.ro începând cu data de 26.03.2021 Procurile speciale în cazul persoanelor 
fizice vor fi însoțite de copie după actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice însoțite de 
certificat constatator emis de ORC cu maxim 30 de zile înainte de ședință precum și actul de 
identitate al participantului la adunare. Procura generala este valabilă cu condiția ca procura să fie 
acordată de către acționar în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 
din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Aceasta va fi depusa la societate pana în data de 24.04.2021 
ora 12,00. Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 24.04.2021 
ora 12,00. în situația depășirii termenului specificat mai sus, acestea nu vor fi luate în considerație. 

Formularul pentru vot prin corespondenta poate fi obținut de la sediul societății la cererea scrisa 
a acționarilor sau de pe website-ul societății www.spitbucovina.ro începând cu data de 28.03.2021. 
În cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe 
actul de identitate (buletin/CI în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare si 
certificat constatator emis de O.R.C cu maxim 30 de zile înainte de data tinerii Adunării Generale) 
va fi trimis la sediul societății pentru a fi înregistrate până în data de 24.04.2021 ora 10,00 în plic 
închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 
DIN DATA DE 26/27.04.2021”. 

Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru 
exprimarea votului în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.  

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la telefon 0230.521.164 sau pe website-
ul societății la adresa www.spitbucovina.ro.  

 
Președinte Consiliu de Administrație 

Catană Alin Cornel 
 


