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Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

ANUNTURI DIVERSE

VANZARI
VIDEO/FOTO/TV

FURNIZEZ arhive ZIP cu 16 imagini,
20Mpx, pretabile animatii, 10 E/ZIP, 4custo-
mersoffice@gmail.com , tel.0765.645.381**

ELECTRONICE

VAND acumulatori si incarcatoare laptop,
de la 389 Lei, globstar@globstar.ro. Livrare
prin curier , tel.0213.263.347**
INCARCATOR PB Smart cu acumulatori
inclusi, 189 Lei, gpbatteries.ro , tel.0722.
500.884, tel.0766.379.858**

DIVERSE

SCRIERE, zece caractere pe marmura/
granit, 11 lei, 15 lei, romarmura.com.
Tel.0766.860.854**

CUMPARARI
CARTI/REVISTE

CUMPAR carti vechi, diverse obiecte de
colectie, 500 Lei, negociabil , tel.0723.
711.102**

COLECTII DIVERSE

CUMPAR fotografii si vederi vechi, anii
1900, aparate foto vechi, 500 Lei, negociabil
, tel.0723.711.102**

DIVERSE
COMUNICAT privind disponibilitatea
Raportului trimestrial la 30.09.2020 UZTEL
S.A. Ploiesti informeaza actionarii si inves-
titorii ca Raportul trimestrial la 30.09.2020 va
fi disponibil incepand cu data de 13
noiembrie 2020, ora 8.00 (ora locala), atat in
format fizic, la sediul social al societatii
UZTEL S.A. Ploiesti, str. Mihai Bravu nr.243,
precum si pe pagina de internet www.
uztel.ro, la sectiunea Actionariat/Situatii
financiare/Trimestrul III/2020. Director
General, Ing. Anghel George Marinelo. *
’’Cabinet de Insolvenþã Chirilesc Ana
Maria, administrator judiciar al societatii
Fanforest Impex 2012 SRL conform
Sentinþei civile nr.430 din 10 noiembrie 2020
pronunþatã de Tribunalul Bistriþa-Nãsãud;
Secþia a-II-a Civilã de Contencios Admi-
nistrativ ºi Fiscal, notifica tuturor creditorilor
deschiderea proceduri i generale a
insolvenþei împotriva debitoarei Societatea
Fanforest Impex 2012 SRL, CUI 30551214
cu sediul social Sat Valea Poienii, Comuna
Livezile nr.7, jud. Bistriþa Nãsãud, J
6/517/2012. Termene: adunarea asociatilor:
20.11.2020 ora 12; depunere cereri de
admitere a creanþelor: 25.12.2020; tabel
prel iminar: 15.01.2021; depunerea
contestaþiilor la tabel: 7 zile de la publicare;
raport 20 zile: 30.11.2020; raportul cu
cauze: 16.12.2020; definitivare tabel:
10.02.2021; adunarea creditorilor: 21.01.
2021 ora 14,00 la sediul administratorului
judiciar.” *
LICHIDATOR Jud.C.I.I. Constantin Valerica
notifica deschiderea procedurii simplificate
a insolventei impotriva debitoarei MIRUDAN
PREST CONSTRUCT SRL, Ploiesti, str.
Marasesti, nr.279,bl.26A, ap.20,jud.
Prahova, CUI:32531434, dosar:1184/
105/2020, Trib.Ph.cu urmatoarele termene
limita: 21.12.2020 pt.inregistrarea cererii de
admitere a creantelor; 20.01.2021 pt.
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului preliminar al
creantelor; pt. solutionarea eventualelor
contestatii la tabelul preliminar-in termen de
7 zile de la publicare in BPI, 19.02.2020
intocmirea si afisarea tabelului definitiv al
creantelor. *
LICHIDATOR Jud.C.I.I. Constantin Valerica
notifica deschiderea procedurii simplificate
a insolventei impotr iva debitoarei
DRANDFLOR SERBER SRL, Com.Telega,
sat.Telega,nr.927,jud.Prahova,CUI:369237
08, dosar:975/105/2020, Trib.Ph.cu urma-
toarele termene l imita: 21.12.2020
pt.inregistrarea cererii de admitere a crean-
telor; 20.01.2021 pt. verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului preliminar al creantelor; pt.
solutionarea eventualelor contestatii la
tabelul preliminar-in termen de 7 zile de la
publicare in BPI, 19.02.2020 intocmirea si
afisarea tabelului definitiv al creantelor. *
LICHIDATOR judiciar, CABINET INDI-
VIDUAL DE INSOLVENÞÃ “TIÞA GABRIELA”,
cu sediul în Timiºoara, 300055, str. Episcop
Augustin Pacha, nr. 10, sc. A, et. 1, ap. 8,
jud. Timiº, atestat UNPIR 1B 1778, tel.
0256206541, e-mail insolventa@
gabrielatita.ro, notif icã deschiderea
procedurii simplificate a insolvenþei,
prevãzutã de Legea 85/2014, dispusã de
Tribunalul Timiº, în dosar nr. 3668/30/2020
prin Incheierea civilã nr. 852/08.10.2020,
faþã de debitorul ROBO CONSTRUCT
MANAGEMENT SRL (în faliment, in
bankruptcy, en faillite), cu sediul în Sat
Giroc, Comuna Giroc, str. Timis, nr. 80D,
camera 3, jud. Timiº, J35/2526/2014, CUI
33780590, prin care au fost stabilite
urmãtoarele termene: Termenul limitã
pentru depunerea declaraþiilor de creanþã:
02.12.2020. Termenul l imitã pentru
verificarea creanþelor, întocmirea, afiºarea
ºi comunicarea tabelului preliminar al
creanþelor: 08.12.2020. Termenul pentru
depunerea contestaþiilor la tabelul preliminar
al creanþelor: 7 zile de la data publicarii in
BPI a tabelului preliminar. Termenul pentru
întocmirea ºi afiºarea tabelului definitiv al
creanþelor: 04.01.2020. Termenul pentru
întocmirea raportului asupra cauzelor ºi
împrejurãrilor care au dus la apariþia stãrii de
insolvenþã 23.11.2020. Primul termen de
judecatã dupã deschiderea procedurii:
03.12.2020. Prima ºedinþã a adunãrii
creditorilor: 14.12.2020, ora 12, la sediul
lichidatorului judiciar, cu urmãtoarea ordine
de zi: 1. Prezentarea situaþiei debitorului; 2.
Desemnarea Comitetului Creditorilor; 3.
Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat
de instanþã, stabil irea ºi aprobarea
onorariului acestuia. 4. Diverse. *
COMUNICAT DE PRESÃ Informãm
publicul cã, în conformitate cu prevederile
Regulamentului ASF nr.5/2018 privind
emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã, Raportul pentru
trimestrul III 2020 al Uzinexport SA
Bucureºti, a fost transmis cãtre A.S.F. ºi
operatorului de piaþã BVB. Raportul
trimestrial al UZINEXPORT SA la 30
septembrie 2020 este auditat si poate fi
consultat, la cerere, la sediul societãþii din
Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, sector 1,
Bucureºti, la adresa www.bvb.ro simbol
UZIN sau pe pagina de internet
www.uzinexport.ro Informaþii suplimentare
la telefon: 021 318.57.30 – int.234 Biroul
Acþionariat. *
„INSOLVENT CONSULT SPRL, lichidator
judiciar al SC PROIECT DESIGN SRL, cu
sediul social în Hunedoara, str. Victor
Babeº, nr. 9, jud. Hunedoara, CUI
17392723, J20/504/2005, NOTIFICÃ

intrarea în faliment în Dosar nr. 4029/97/
2017 ºi eventualii creditori, în vederea înre-
gistrãrii creanþelor nãscute în cursul proce-
durii pânã la termenul limitã: 11.12.2020 la
Registratura Tribunalului Hunedoara. Tabel
suplimentar: 11.01.2021. Termen con-
testaþii: 7 zile de la publicarea în BPI ºi tabel
definitiv consolidat: 10.02.2021. ” *

CASA DE INSOLVENÞÃ RAVA SPRL,
administrator judiciar ANUNÞÃ CREDI-
TORII DEBITORULUI SC MICLOS TIM SRL
cu sediul în Mun. Lugoj, Str. Izlazul Mic, Nr.
40, Jud. Timiº, CUI 15779830, cã a fost
deschisã procedura generalã de insolvenþã
prevãzutã de Legea nr. 85/2014 de cãtre
Tribunalul Timiº în dosarul nr. 2097/30/
2020. Termenul limitã pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanþelor este
26.11.2020. Termenul limitã pentru afiºarea
ºi comunicarea tabelului preliminar al
creanþelor este 16.12.2020. Contestatiile la
tabelul preliminar se depun potrivit Legii
85/2014. Termenul limitã pentru întocmirea
tabelului def ini t iv de creanþe este
05.01.2021. Informaþii suplimentare la tel.
0254.262.157 sau la deva@rava.ro . *

LICHIDATORUL EVOINSOL SPRL notifica
dizolvarea debitorului ASOCIATIA ,,CLASS
05”, cu sediul in Bucureºti str. Complexului,
nr. 3, bl. 61, sc. 1, ap. 2, sector 3, CUI
17984695, nr. inregistrare in Registrul
National al Fundatiilor si Asociatiilor:
2601/A/2005, prin incheierea din data de
10.12.2019 in dosarul nr. 32549/301/2019,
pe rolul Judecatoriei Sectorul 3 Bucuresti. *

ANUNT PUBLIC 1 DIB COM INTER S.R.L
avand sediul in Sos. Orhideelor nr. 12B, et.
5, sector 6, localitatea Bucuresti, titular al
planului/programului Modificare PUZ Strada
Cremenita nr. 98-100, sector 2, Bucuresti,
anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a avizului de mediu
pentru planul/programul mentionat si decla-
nsarea etapei de incadrare. Prima versiune
a planului/programului poate fi consultata la
sediul Agentiei Regionale pentru Protectia
Mediului Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr.1
(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de
luni pana joi intre orele 900 – 1100 .
Observatii/comentarii si sugestii se primesc
in scris la sediul A.R.P.M.B., in termen de 18
zile de la data publicarii anuntului. NOTA:
ANUNT LA DEPUNEREA NOTIFICARII –
art.9 alin. (1) si art.29 alin. (2). Titularul are
obligatia afisarii anuntului si pe propria
pagina de internet. *

ADMINISTRATORUL judiciar al S.C. KIKI
SHOP S.R.L., dosar nr.6488/118/2020
Tribunalul Constanta, anunta deschiderea
procedurii insolventei la data de 02.11.2020
si stabilirea urmatoarelor termene limita:
11.12.2020 inregistrare cereri admitere
creante, 30.12.2020 tabel preliminar,
22.01.2021 tabel definitiv, 04.01.2021, ora
10.00 sedinta adunarii creditorilor. *

TRIBUNALUL MARAMUREª SECÞIA A - II
- A CIVILÃ NOTIFICARE Prin Sentinta Civilã
nr.1157 din data de 30.10.2020 a
Tribunalului Maramureº, dosar nr. 1848/
100/2020 s-a dispus deschiderea procedurii
generale a insolventei pentru debitorul S.C.
INDPRODCOM S.R.L., cu sediul in Baia
Mare, str. Lapusului, nr.7, jud. Maramureº,
J24/445/1991, CUI 12120019. Prin aceeasi
sentinta s-au stabilit urmãtoarele termene:
termenul limitã pentru depunerea creantelor
la 14.12.2020. Termenul limita pentru
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului preliminar de creante
la 04.01.2021. Contestatiile se vor depune la
tribunal in termen de 7 zile de la publicarea in
Buletinul procedurilor de insolventa a
tabelului preliminar. Termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului definitiv al
creantelor la 29.01.2021. Data ºedinþei
adunãrii creditorilor la data de 11.01.2021,
ora 10.00, la biroul administratorului judiciar,
str. George Cosbuc, nr.25A, ap. 15, Baia
Mare, jud. Maramureº. *

COMUNICAT DE PRESA In conformitate
cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emi-
tentii de instrumente financiare si operatiuni
de piata, ale art.125 din Regulamentul
nr.5/2018 emis de ASF, privind emitenþii de
instrumente financiare ºi operaþiuni de piaþã,
Codul BVB si Calendarul financiar pe anul
2020, conducerea societatii Santierul Naval
Orsova SA informeazã acþionarii ºi inves-
titorii cã datele privind RAPORTUL TRI-
MESTRIAL, aferent perioadei 01.01.2020 -
30.09.2020, neauditate, vor fi publicate pe
website-ul societãþii: www.snorsova.ro si
devin disponibile tuturor celor interesaþi
începând cu data de 13.11.2020, ora 8.
Transmiterea electronicã a Raportului
trimestrial cãtre Bursa de Valori Bucuresti ºi
Autoritatea de Supraveghere se va efectua
la aceeaºi datã ºi orã. De asemenea, Ra-
portul Trimestrial este disponibil, spre con-
sultare, sau se poate obþine în scris, la cere-
re, la sediul societãþii din Municipiul Orºova,
strada Tufãri, nr.4, Jud. Mehedinþi, începând
cu aceeºi datã/orã. 12 Noiembrie 2020
Director general, Director economic, Ing.
Mircea Sperdea Ec. Marilena. Visescu. *

COMUNICAT DE PRESA Societatea
REGAL SA , cu sediul in Galati, str.Brailei
nr.17, Complex “Potcoava de Aur”,
inregistrata la ORC cu nr. J17/52/1991, CUI
1647588, informeaza actionarii si investitorii
societat i i ca Raportul tr imestrial la
30.09.2020 este disponibil la sediul
societatii si pe site-ul www.regalgl.ro
incepand cu data de 30.10.2020. *

ANUNÞ public privind decizia etapei de
încadrare emisã de cãtre Agenþia Naþionalã
pentru Protecþia Mediului pentru proiectul
„Electrificarea ºi reabilitarea liniei de cale
feratã Cluj-Oradea-Episcopia Bihor”.
Compania Naþionalã de Cãi Ferate „CFR”
SA, titular al proiectului „Electrificarea ºi
reabilitarea liniei de cale feratã Cluj
Napoca-Oradea-Episcopia Bihor”, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Protecþia Mediului, prin
care proiectul se supune evaluãrii impactului
asupra mediului, se supune evaluãrii
adecvate ºi se supune evaluãrii impactului
asupra corpurilor de apã, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „Electrificarea ºi
reabilitarea liniei de cale feratã Cluj
Napoca-Oradea-Episcopia Bihor”, propus a
fi amplasat în judeþele Cluj, Sãlaj ºi Bihor.
1.Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei Naþionale pentru Protecþia
Mediului, str.Splaiul Independenþei, nr.294,
sector 6, Bucureºti, în zilele de luni-joi, între
orele 08.30-16.00 ºi vineri, între orele
08.30-13.30, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: www.anpm.ro la
secþiunea Reglementãri/Acordul de mediu/
Drafturi acte de reglementare. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe
pagina de internet a Agenþiei Naþionale
pentru Protecþia Mediului pe adresa de
email: autorizari@anpm.ro. 2.Publicul
interesat poate depune propuneri în ceea ce
priveºte conþinutul raportului privind

impactul asupra mediului la sediul Agenþiei
Naþionale pentru Protecþia Mediului, în
termen de 10 zile de la data publicãrii
anunþului pe pagina de internet a Agenþiei
Naþionale pentru Protecþia Mediului. *

PROFESSIONAL SIGMA INSOLV IPURL,
desemnatã în calitate de administrator
judiciar al debitorului Soc. COMPANIA TELI
SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite),
prin hotararea intermediara nr.708 din data
de 04.11.2020, pronunþatã de Tribunalul
Specializat Argeº, în dosarul nr.385/
1259/2019, aduce la cunostinta termenele
stabi l i te in procedura: depunerea
declaraþiilor de creanta: 21.12.2020; tabel
suplimentar: 20.01.2021; tabel definitiv
consolidat: 22.02.2021; Termen adunare
creditori: 28.01.2021, ora 13:00; termen
continuare procedura 02.03.2021. *

COMUNICAT DE PRESA privind
disponibilitatea raportului trimestrial la
31.09.2020 Societatea PRIMCOM SA cu
sediul social in Bucuresti, B-dul Aerogarii nr.
33, corp A, spatiul comercial 12, sector 1,
ONRC: J40/1070/1991; CIF: RO1584200,
anunta investitorii ca Raportul trimestrial la
31.09.2020, intocmit potrivit prevederilor
regulamentului ASF nr. 5/2018 si aprobat de
conducerea societatii este disponibil pentru
cei interesati, in forma scrisa, la cererea
actionarilor, la punctul de lucru al societatii
din Bucuresti, str. Maior Av. Stefan
Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, in format
electronic pe website-ul societat i i :
www.primcom.ro incepand cu data de
13.11.2020, precum si in link-ul de mai jos:
Presedintele Consiliului de Administratie,
Nichiforov Andrei. *

PREMIER INSOLV SPRL,în calitate de
lichidator judiciar al debitorului SC SORT
UTIL GRUP SRL, în baza prevederilor art.
99 ºi art.100, alin.1, din Legea nr. 85/2014
privind proceduri le de prevenire a
insolvenþei ºi de insolvenþã, NOTIFICÃ :
-Deschiderea procedurii simplificate de
insolvenþã împotriva debitorulu, cu sediul in
Sibiu, ªos.Alba-Iulia nr.53A, jud.Sibiu,
conform Încheiere nr.406/05.11.2020,
pronunþatã de Tribunalul Sibiu, în dosarul nr.
2279/85/2020, cu urmãtoarele termene
limitã: - Termenul limitã pentru înregistrarea
cererilor de admitere a creanþelor: 21.12.
2020 - Termen de verificare a creanþelor,
întocmire ºi publicare a tabelului preliminar:
04.01.2021 - Termen limitã de întocmire ºi
afiºare tabel definit iv al creanþelor:
28.01.2021 Adunarea Creditorilor va avea
loc la data de 11.01.2021, ora 12, la sediul
lichidatorului judiciar din Sibiu, str. Criºanei
nr.2, jud.Sibiu. *

CASA schimb valutar. Curs valutar
negociabil pentru sume mari, minim 1000 E ,
tel.0722.663.224**

COMPUN scurte poezii in Limba Engleza, 5
E, 4customersoffice@gmail.com , tel.
076.645.381**

ORGANIZATIE non profit ofera consulting/
servicii informatica, 1 Leu, http://h4p.biz/ ,
tel.0747.658.646**

A.G.A.
CONVOCATOR AL ADUNARII GENE-
RALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII GERMINA AGRIBUSINESS
S.A. Consiliul de Administratie al Societatii
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. (denumita
in continuare „Societatea” sau „Germina”)
cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Delea
Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4
si M5, Etaj 10, sector 2, inmatriculata la
Registrul Comertului sub nr. J40/895/1991,
cod unic de inregistrare RO 351290, potrivit
Deciziei Consiliului de Administratie al
Societatii (Consiliul de Administratie) din
data de 12.11.2020, convoaca, in temeiul
art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990
republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 106
coroborat cu art. 92 din Legea nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”),
Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata („Regulamentul A.S.F.
nr. 5/2018”) si al Actului Constitutiv al
Societatii, Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor (Adunare/AGOA), pentru data
de 14.12.2020, incepand cu ora de 10:30, la
adresa sediului social din Mun. Bucuresti,
Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele
M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2, Sala de
sedinte, pentru toti actionarii inregistrati in
registrul actionarilor la sfarsitul zilei de
07.12.2020, stabilita ca Data de Referinta
conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. In cazul in
care, la data de 14.12.2020, nu se intruneste
cvorumul legal si statutar pentru a valida
intrunirea AGOA, se convoaca si se fixeaza
cea de a doua sedinta pentru data de
15.12.2020, incepand cu ora de 10:30, in
acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data
de Referinta pentru participarea la vot a
actionarilor in cadrul celei de-a doua
convocari a AGOA ramane aceeasi,
respectiv data de 07.12.2020. Ordinea de zi
a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor
Societatii este urmatoarea: 1. Prezentarea,
discutarea si aprobarea situatiilor financiare
interimare simplificate la 30.09.2020,
intocmite in conformitate cu Ordinele
Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014
si nr. 3067/2018, pe baza Raportului
Consiliului de Administratie intocmit la
30.09.2020 si a Raportului de verificare al
auditorului financiar al Societatii. 2.
Aprobarea repart izari i sumei de
4.998.364,04 RON, reprezentand rezultatul
reportat din surplusul realizat din rezerva din
reevaluare a Societatii la data de 30.09.
2020, cu destinatia „dividende”, respectiv a
unui dividend brut pe actiune la 30.09.2020
in valoare de 0.37 RON/actiune, platibil la
Data Platii catre actionarii inregistrati la Data
de Inregistrare stabilita de Adunarea Gene-
rala, care se va regulariza dupa aprobarea
situatiei financiare anuale a Societatii. 3.
Prezentarea, discutarea si aprobarea
rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al Societatii aferent anului 2020 potrivit
propunerii Consiliului de Administratie al
Societatii. 4. Aprobarea datei de 31.12.2020
ca Data de Inregistrare, conform
prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86
alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata, pentru identificarea
actionarilor asupra carora se rasfrang
hotararile adoptate in prezenta Adunare
Generala Ordinara a actionarilor, si a datei
de 30.12.2020 ca Ex–Date, in conformitate
cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. 5.
Aprobarea datei de 15.01.2021 ca Data
Platii (daca este cazul), astfel cum este
definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru
efectuarea platii dividendelor interimare la
30.09.2020 catre actionarii Societatii de la
Data de Inregistrare. 6. Aprobarea
imputernicirii Dnei. Iuliana CERNAT,
Presedintele Consiliului de Administratie si
Directorul General al Societati i , cu

posibilitatea de substituire, pentru a efectua
si/sau semna si/sau executa in numele
Societatii si/sau al actionarilor Societatii
toate actele si a realiza toate formalitatile
prevazute de lege pentru a duce la
indeplinire hotararile Adunarii Generale
Ordinare a actionarilor, incluzand, dar
nelimitandu-se la semnarea hotararilor
Adunarii Generale Ordinare a actionarilor,
negocierea, incheierea si executarea
actelor juridice necesare executari i
prezentelor hotarari, depunerea si preluarea
actelor si semnarea lor in numele si pe
seama Societatii la si de la Oficiul Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere
Financiara, Depozitarul Central S.A.
Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A.,
organele fiscale, precum si alte persoane
fizice sau juridice, publice sau private.
PRECIZARI PRIVIND SEDINTA AGOA ?
Materiale informative cu privire la Adunare
Incepand cu data de 13.11.2020, ora 10:00,
vor fi puse la dispozitia actionarilor
documentele aferente subiectelor de pe
ordinea de zi (inclusiv a) Situatiile financiare
simplificate interimare ale Societatii la data
de 30.09.2020, intocmite in conformitate cu
Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr.
1802/2014 si nr. 3067/2018, b) Raportul
Consiliului de Administratie intocmit la
30.09.2020, c) Raportul de verificare a
situatiilor financiare interimare intocmit de
auditorului financiar al Societatii, d)
Propunerea privind repartizarea profitului
net al Societatii, e) Propunerea de rectificare
a Bugetului de venituri si cheltuieli al
Societatii pentru anul 2020, f) Proiectele de
hotarari propuse spre adoptare Adunarii
Generale), in format electronic pe website-ul
Societatii la adresa www.germina.ro si in
format fizic la Registratura Societatii de la
sediul social al acesteia, in zilele lucratoare,
intre orele 09:00 – 17:00. Actionarii
Societatii pot obtine, la cerere, copii ale
documentelor referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Exercitarea acestui drept se va face cu
respectarea procedurilor de transmitere si
de identificare a actionarilor, mentionate mai
jos. ? Documente pentru identificarea
actionarilor a) Actionari persoane fizice:
copia actului de identitate, certificata prin
mentionarea „conform cu originalul”, urmata
de semnatura olografa a actionarului. In
cazul actionarilor persoane fizice fara
capacitate legala de exercitiu vor fi
prezentate si urmatoarele documente: copia
actului de identitate al persoanei fizice care
are calitatea de reprezentant legal, copia
actului care dovedeste calitatea de
reprezentant legal, toate acestea purtand
mentiunea „conform cu originalul”, urmata
de semnatura olografa a reprezentantului
legal. b) Actionari persoane juridice romane,
straine si entitati fara personalitate juridica:
copia actului de identitate al repre-
zentantului legal, cert i f icata prin
mentionarea „conform cu originalul”, urmata
de semnatura olografa a reprezentantului
legal. Calitatea de reprezentant legal va fi
luata din Registrul Actionarilor intocmit de
Depozitarul Central pentru Data de
Referinta. In cazul in care informatiile din
Registrul Actionarilor intocmit de Depo-
zitarul Central pentru Data de Referinta nu
permit identificarea reprezentantului legal al
actionarului persoana juridica romana,
identificarea poate fi facuta in baza unui
certificat constatator eliberat de registrul
comertului, in original sau copie conforma cu
originalul, sau in baza oricarui alt document
cu rol similar, in original sau in copie
conforma cu originalul, emis de catre o
autoritate competenta. Documentele care
atesta calitatea de reprezentant legal
trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte
de data publicarii convocatorului adunarii.
Daca documentele mai sus mentionate sunt
intocmite intr-o limba straina, alta decat
limba engleza, acestea vor fi insotite de o
traducere in limba romana sau in limba
engleza realizata de un traducator autorizat.
? Dreptul actionarilor de a introduce noi
puncte pe ordinea de zi a Adunarii si de a
face propuneri de hotarari pentru punctele
de pe ordinea de zi Unul sau mai multi
actionari, reprezentand individual sau
impreuna cel putin 5% din capitalul social,
are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca
fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau
de un proiect de hotarare propus spre
adoptare de adunare; b) de a prezenta
proiecte de hotarare pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a adunarii. Drepturile prevazute la lit. a) si b)
pot fi exercitate numai in scris, propunerile
formulate urmand a fi transmise, in termen
de 15 zile de la data publicarii convocarii, ora
18:00. Procedura de transmitere a
documentelor: - personal sau prin servicii de
curierat, la adresa din Mun. Bucuresti, Str.
Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2,
M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2. - prin e-mail,
la adresa office@germina.ro. Copiile
scanate ale documentelor vor fi transmise
ca atasamente, in format pdf, avand
incorporat, atasat sau asociat logic
semnatura electronica ext insa a
actionarului, potrivit Legii nr. 455/2001.
Pentru identificarea actionarilor care isi
exercita drepturile mentionate mai sus,
Societatea poate solicita, suplimentar
documentelor mentionate mai sus,
urmatoarele documente: 1) dovada calitatii
de actionar, in original, respectiv extras de
cont emis de catre Depozitarul Central sau,
dupa caz, de catre participantii care
furnizeaza servicii de custodie, din care
rezulta calitatea de actionar si numarul de
actiuni; 2) documente care atesta inscrierea
informatiei privind reprezentantul legal la
Depozitarul Central/respectivii participanti.
Actionarii pentru care verificarea identitatii
sau a calitatii persoanei/persoanelor
semnatare reiese din certificatul atasat
semnaturii electronice util izate sunt
exonerati de la prezentarea documentelor
specificate la pct. 1) si 2) enumerate
anterior. In cazul in care cererile actionarilor
impun modificarea ordinii de zi, ordinea de zi
actualizata, formularele de imputernicire
speciala actualizate si formularele de buletin
de vot prin corespondenta actualizate, vor fi
disponibile inainte de data de referinta, cu
respectarea proceduri i ut i l izate la
convocarea Adunarii. ? Dreptul actionarilor
de adresa intrebari referitoare la ordinea de
zi Actionarii isi pot exercita drepturile
prevazute de art. 198 din Regulamentul
A.S.F. nr. 5/2018, respectiv dreptul sa
adreseze intrebari privind punctele de pe
ordinea de zi a Adunarii cu conditia ca
acestia: (i) sa transmita intrebarile prin una
din metodele de transmitere a documentelor
mentionate mai sus; (ii) sa faca dovada
calitatii de actionar cu respectarea cerintelor
specificate mai sus (Documente pentru
identificare a actionarilor); (iii) sa transmita
intrebarile, in scris, astfel incat acestea sa fie
receptionate de catre Societate pana cel
tarziu la data de 02.12.2020, ora 12:00.
Societatea va raspunde intrebarilor
adresate de catre actionari, in conditiile legii,

la data de 07.12.2020, ora 14:00,
raspunsurile urmand sa fie postate pe
pagina de internet a societat i i :
www.germina.ro. Societatea va putea
formula un raspuns general pentru
intrebari le cu acelasi cont inut. De
asemenea, se considera ca un raspuns este
dat si daca informatia relevanta este
disponibila pe pagina de internet a Societatii
www.germina.ro. ? Participarea si votul in
Adunare La Adunare sunt indreptatiti sa
participe si sa voteze actionarii inregistrati la
Depozitarul Central S.A. la Data de
Referinta 07.12.2020 si pot vota dupa cum
urmeaza: a) personal in cadrul adunarii, prin
vot direct; b) prin reprezentant, cu
imputernicire speciala sau generala; c) prin
corespondenta, pe baza de buletin de vot
prin corespondenta. - Votul direct Accesul
actionarilor indreptatiti sa participe la
adunare este permis prin simpla proba a
identitatii acestora, facuta, in cazul
actionarilor persoane fizice, cu actul de
identitate al acestora sau, in cazul
persoanelor juridice, al reprezentantului
legal, iar in cazul entitatilor legale si al
actionarilor persoane fizice reprezentate, cu
imputernicirea data persoanei care Ie
reprezinta, cu respectarea prevederilor
legale aplicabile in materie. - Votul prin
reprezentant Formularul de imputernicire
Actionarii pot mandata alte persoane pentru
a-i reprezenta si a vota in adunare pe baza
unei imputerniciri speciale sau generale,
astfel cum e descris mai jos. Votul prin
reprezentant in baza unei imputerniciri
speciale O imputernicire speciala poate fi
acordata pentru o singura adunare generala
si contine instructiuni specifice de vot din
partea actionarului, cu precizarea clara a
optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe
ordinea de zi a adunarii („pentru”, „impotriva”
sau „abtinere”). In situatia discutarii in cadrul
adunarii, in conformitate cu prevederile
legale, a unor puncte neincluse pe ordinea
de zi publicata, imputernicitul poate vota
asupra acestora conform interesului
actionarului reprezentat. Reprezentarea
actionarilor in adunare se poate face prin
imputernicit, doar prin completarea si
semnarea corespunzatoare a formularului
imputernicirii speciale. Mentiunile de mai
sus nu afecteaza dreptul actionarului de a
desemna prin imputernicire unul sau mai
multi imputerniciti supleanti, care sa ii
asigure reprezentarea in adunare, in
conformitate cu reglementarile emise de
A.S.F. Reprezentarea se va putea face atat
prin alti actionari, cat si prin terte persoane.
Imputernicirea speciala va fi transmisa (i) in
original, la adresa din Mun. Bucuresti, Str.
Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2,
M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2; (ii) prin
e-mail, cu semnatura electronica extinsa
incorporata conform Legii nr. 455/2001, la
adresa: office@germina.ro, astfel incat
aceasta sa fie receptionata de catre
Societate pana la data de 12.12.2020, ora
10:30 (ora Romaniei). Formularul
imputernicirii speciale i) va fi pus la dispozitia
actionarilor de catre Societate, in aceleasi
conditii si la aceeasi data ca si materialele
informative; ii) va fi actualizat de catre
Societate, daca se vor adauga noi puncte pe
ordinea de zi a adunarii, si va fi publicat pe
pagina de internet a Societatii, in forma
actualizata; iii) va fi completat de catre
actionar, in trei exemplare: unul pentru
actionar, unul pentru reprezentant si unul
pentru Societate. Identificarea actionarilor si
a reprezentantilor legali ai acestora se va
face cu respectarea regulilor privind
ident i f icarea act ionari lor mai sus
mentionate. Votul prin reprezentant in baza
unei imputerniciri generale Formularul
imputernicirii generale trebuie sa contina
informatiile prevazute la art. 202 din
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Actionarul
poate acorda o imputernicire valabila pentru
o perioada care nu va depasi 3 ani,
permitand reprezentantului sau a vota in
toate aspectele aflate in dezbaterea
adunarii, a unuia sau mai multor emitenti
identificati in imputernicire, in mod individual
sau printr-o formulare generica referitoare la
o anumita categorie de emitenti, inclusiv in
ceea ce priveste acte de dispozitie, cu
conditia ca imputernicirea sa fie acordata de
catre actionar, in calitate de client, unui
intermediar definit conform prevederilor art.
2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau
unui avocat. Imputernicirile, inainte de prima
lor utilizare, se depun la Societate, cu 48 de
ore inainte de adunare, in copie, cuprinzand
mentiunea conformitatii cu originalul sub
semnatura reprezentantului . Copi i
certificate ale imputernicirilor sunt retinute
de Societate, facandu-se mentiune despre
aceasta in procesul-verbal al adunarii.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta
persoana decat in cazul in care acest drept
i-a fost conferit in mod expres de catre
actionar in imputernicire. In conditiile in care
persoana imputernicita este o persoana
juridica, aceasta poate sa isi exercite
mandatul primit prin intermediul oricarei
persoane ce face parte din organul sau de
administrare sau conducere sau dintre
angajatii sai. Actionarii nu pot fi reprezentati
in adunare pe baza unei imputerniciri de
catre o persoana care se afla intr-o situatie
de conflict de interese ce poate aparea in
special in unul dintre urmatoarele cazuri: a)
este un actionar majoritar al emitentului sau
o alta persoana, controlata de respectivul
actionar; b) este membru al unui organ de
administrare, de conducere sau de
supraveghere al emitentului, al unui actionar
majoritar sau al unei persoane controlate,
conform prevederilor de la lit. a); c) este un

angajat sau un auditor al societatii ori al unui
actionar majoritar sau al unei entitati
controlate, conform prevederilor de la lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul
al patrulea inclusiv al uneia dintre
persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).
Documente ce insotesc imputernicirea
generala Imputernicirea generala trebuie sa
fie insotita de o declaratie pe propria
raspundere data de reprezentantul legal al
intermediarului sau de avocatul care a primit
imputernicirea de reprezentare, din care sa
reiasa ca imputernicirea este acordata de
respectivul actionar, in calitate de client,
intermediarului sau, dupa caz, avocatului si
ca imputernicirea generala este semnata de
actionar, inclusiv prin atasare de semnatura
electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia trebuie depusa odata cu
imputernicirea generala la Societate, in
original, semnata si, dupa caz, stampilata,
pana cel tarziu la data de 12.12.2020, ora
10:30 (ora Romaniei), in cazul primei
utilizari, sub sanctiunea pierderii exercitiului
dreptului de vot prin mandatar general in
aceasta Adunare Generala Ordinara. - Votul
prin corespondenta Actionarii pot vota in
cadrul adunarii si prin corespondenta, prin
completarea si semnarea corespunzatoare
a buletinelor de vot prin corespondenta.
Formularul buletinului de vot va fi pus la
dispozitia actionarilor de catre Societate, in
aceleasi conditii si la aceeasi data ca si
materialele informative. Buletinele de vot
completate, semnate si dupa caz,
stampilate pot fi transmise la sediul
Societatii prin una din metodele mentionate
mai sus in prezentul convocator. Buletinele
de vot vor fi insotite de documente care sa
permita identificarea actionarilor si a
reprezentantilor legali ai acestora, cu
respectarea regulilor specificate mai sus in
prezentul convocator. Vor fi luate in
considerare doar buletinele de vot prin
corespondenta primite pana la data de
12.12.2020, ora 10:30 (ora Romaniei), sub
sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de
vot prin corespondenta in aceasta Adunare
Generala Ordinara. In situatia in care
actionarul care si-a exprimat votul prin
corespondenta participa personal sau prin
reprezentant la adunarea generala, votul
prin corespondenta exprimat pentru
adunare este anulat. In acest caz este luat in
considerare doar votul exprimat personal
sau prin reprezentant. Daca persoana care
reprezinta actionarul prin participare
personala la adunare este alta decat cea
care a exprimat votul prin corespondenta,
atunci, pentru valabilitatea votului sau
aceasta trebuie sa prezinte la adunare o
revocare scrisa a votului pr in
corespondenta, semnata de actionar sau de
reprezentantul care a exprimat votul prin
corespondenta. Acest lucru nu este necesar
daca actionarul sau reprezentantul legal al
acestuia este prezent la adunare.
Formularele de Buletine de vot prin
corespondenta vor fi actualizate de catre
Societate, daca este cazul, in conformitate
cu ordinea de zi a Convocarii AGOA
actualizata, si vor fi publicate pe pagina de
internet a Societatii, in forma actualizata.
Verificarea si validarea Imputernicirilor
speciale/generale depuse, precum si
centralizarea, verificarea, validarea si
evidenta voturi lor exprimate prin
corespondenta se va face de catre
secretarul tehnic desemnat de Presedintele
Consiliului de Administratie al Societatii,
acesta urmand a pastra in siguranta
inscrisurile precum si confidentialitatea
voturi lor exprimate. Imputernicir i le
speciale/generale vor fi verificate si de catre
secretarul desemnat de AGOA din randul
actionarilor. Daca va fi cazul, formularele de
Imputerniciri speciale si de Buletine de vot
prin corespondenta actualizate vor putea fi
obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare,
intre orele 09:00-12:00, de la sediul
Societatii, prin fax sau posta, sau direct de
pe website-ul Societatii, www.germina.ro,
incepand cu ziua lucratoare imediat
urmatoare publicarii ordinii de zi completata
in conformitate cu legea. In situatia in care
ordinea de zi va fi completata, iar actionarii
nu trimit Imputernicirile speciale si/sau
Buletinele de vot prin corespondenta
actualizate, Imputernicirile speciale si
Buletinele de vot trimise anterior completarii
ordinii de zi vor fi luate in considerare numai
pentru punctele din acestea care se
regasesc si pe ordinea de zi completata. La
data convocarii, capitalul social al Societatii
este de 33.772.730 RON si este format din
13.509.092 actiuni ordinare, nominative,
dematerializate, cu valoarea nominala de
2,50 RON/actiune, fiecare actiune dand
dreptul la un vot in AGOA. Informatii
suplimentare se pot obtine la adresa din
Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24,
Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10,
sector 2 sau la numarul de telefon
021.322.54.80, in fiecare zi lucratoare, intre
orele 09:00 –17:00. Societatea Germina
Agribusiness S.A. Presedintele Consiliului
de Administratie Iuliana Cernat
CONVOCAREA Adunari i Generale
Ordinare a Actionarilor în data de 16
decembrie 2020 Consiliul de Administratie
al AEROSTAR S.A. Bacau, cu sediul in
Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, cod
postal 600302 (denumita in continuare
Societatea), intrunit in data de 11 noiembrie
2020, in temeiul Legii Societatilor nr.
31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata, ale Regulamentului
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