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Luni, 28 februarie 2022

BURSA, NR. 38

ANUNTURI DIVERSE
DIVERSE
ANUNÞ DE PARTICIPARE pentru
concursul de proiecte organizat în cadrul
activitãþii culturale în Comuna Gilãu, în anul
2022 1. Autoritatea contractantã: Primãria
Comunei Gilãu, cu sediul în Gilau, str.
Principalã nr.723, judeþul Cluj, cod poºtal
407310, tel 0264.371646 , fax.
0264.371709. 2. Reglementãri legale privind
acordarea de finanþare nerambursabilã:
-Legea nr. 350/2005 privind regimul
finanþãrilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitãþi non profit de
interes general, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, data limitã fiind
stabilitã în conformitate cu art. 20, alin. 1 din
Legea nr. 350/2005; - Legea nr. 273/2006,
privind finanþele publice locale, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. 3.
Solicitanþii pot fi: persoane juridice fãrã scop
patrimonial – asociaþii sau fundaþii,
constituite conform legii, care au sediul pe
raza Comunei Gilãu. 4. Se acordã finanþare
nerambursabilã pentru: - Programe,
proiecte ºi acþiuni cu caracter cultural Sprijinirea activitãþilor legate de promovarea
valorilor patrimoniului cultural al Comunei
Gilãu - Sprijinirea activitãþii formaþiilor
muzicale, a dansurilor populare, a diferitelor
arte interpretative din Comuna Gilãu Programe, proiecte ºi acþiuni cu caracter
cultural care sã contribuie la dezvoltarea
turismului cultural al regiunii - Sprijinirea
unor activitãþi culturale desfãºurate în cadrul
zilelor satelor 5. Suma aprobatã pe anul
2022: 20.000 lei. 6. Durata programului: anul
2022. 7. Locul ºi data limitã de depunere a
propunerilor de proiecte: Solicitantul va
depune propunerea de proiect prin poºtã la
adresa Primaria Comunei Gilãu, din
localitatea Gilãu, strada Principalã nr. 723,
respectiv ºi sub formã electronicã la adresa
de e-mail office@comunagilau.ro Data
limitã pentru depunerea propunerilor de
proiecte: 08.04.2022, ora 14:00. 8. Perioada
de selecþie ºi evaluare a proiectelor:
11.04.2022, ora 08:00 – 15.04.2022, ora
14:00. 9. Solicitarea finanþãrii nerambursabile: Documentaþia de solicitare a
finanþãrii nerambursabile constând în Ghidul
solicitantului ºi Cererea de finanþare, se pot
procura de la sediul Primãriei Comunei
Gilãu, din localitatea Gilãu, str. Principalã nr.
723, persoana de contact: Mãnãstireanu
Cristina, telefon 0264371646, interior 104 ºi
de pe adresa de e-mail office@
comunagilau.ro. *
ANUNÞ DE PARTICIPARE pentru
concursul de proiecte organizat în cadrul
activitãþii sportive în Comuna Gilãu, în anul
2022 1. Autoritatea contractantã: Primãria
Comunei Gilãu, cu sediul în Gilau, str.
Principalã nr.723, judeþul Cluj, cod poºtal
407310, tel 0264.371646 , fax.
0264.371709. 2. Reglementãri legale privind
acordarea de finanþare nerambursabilã:
-Legea nr. 350/2005 privind regimul
finanþãrilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitãþi non profit de
interes general, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, data limitã fiind
stabilitã în conformitate cu art. 20, alin. 1 din
Legea nr. 350/2005 - Legea educaþiei fizice
ºi sportului nr. 69/2000, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare - Hotãrârea
Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea
Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziþiilor Legii educaþiei fizice ºi sportului
nr. 69/2000 - Legea nr. 273/2006, privind
finanþele publice locale, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. 3. Solicitanþii pot fi:
persoane juridice fãrã scop patrimonial –
asociaþii sau fundaþii, constituite conform
legii, care au sediul pe raza Comunei Gilãu.
4. Se acordã finanþare nerambursabilã
pentru: - Pregatirea ºi participarea la
competiþii în vederea obþinerii de rezultate
deosebite pe plan intern ºi internaþional Organizarea de evenimente sportive publice
de interes naþional ºi internaþional Organizarea de acþiuni/activitãþi sportive de
masã - Organizarea de evenimente sportive
de interes local, naþional ºi internaþional Participarea la competiþii sportive de masã Organizarea de acþiuni/activitãþi sportive
pentru persoanele cu nevoi speciale Pregãtirea ºi participarea la competiþii
sportive organizate pentru persoanele cu
nevoi speciale 5. Suma aprobatã pe anul
2022: 150.000 lei. 6. Durata programului:
anul 2022. 7. Locul ºi data limitã de
depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de
proiect prin poºtã la adresa Primãria
Comunei Gilãu, din localitatea Gilãu, strada
Principalã nr. 723, respectiv ºi sub formã
electronicã la adresa de e-mail
office@comunagilau.ro Data limitã pentru
depunerea propunerilor de proiecte:
08.04.2022, ora 14:00. 8. Perioada de
selecþie ºi evaluare a proiectelor:
11.04.2022, ora 08:00 – 15.04.2022, ora
14:00. 9. Solicitarea finanþãrii nerambursabile: Documentaþia de solicitare a
finanþãrii nerambursabile constând în Ghidul
solicitantului ºi Cererea de finanþare, se pot
procura de la sediul Primãriei Comunei
Gilãu, din localitatea Gilãu, str. Principalã nr.
723, persoana de contact: Mãnãstireanu
Cristina, telefon 0264371646, interior 104 ºi
de pe adresa de e-mail office@
comunagilau.ro. *

COMUNICAT DE PRESA In conformitate
cu prevederile Legii nr.24/2017 privind
emitentii 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 2022, Conducerea
societatii Santierul Naval Orsova SA
informeazã acþionarii ºi investitorii cã
Rezultatele financiare preliminare, aferente
perioadei 01.01.2021 - 31.12.2021,
neauditate, vor fi publicate pe website-ul
societãþii :www.snorsova.ro si devin
disponibile tuturor celor interesaþi începând
cu data de 28.02.2022 ora 830.
Transmiterea electronicã a Rezultatele
financiare preliminare cãtre Bursa de Valori
Bucuresti ºi Autoritatea de Supraveghere se
va efectua la aceeaºi datã ºi orã. De
asemenea, Rezultatele financiare
preliminare sunt disponibile, spre
consultare, sau se pot obþine în scris, la
cerere, la sediul societãþii din Municipiul
Orºova, strada Tufãri, nr.4, Jud. Mehedinþi,
începând cu aceeºi datã/orã. 25 februarie
2022 Director general, Director economic,
Ing. Mircea Sperdea Ec. Marilena Visescu *
SUBSCRISA WEST RESIDENTIAL PARK
S.R.L., reprezentatã prin Administrator
Demuºca Adrian, proprietar al terenul situat
în Oraºul Bragadiru, str. Coralului nr.8,
având Nr. Cadastral 127434, judeþul Ilfov, în
suprafaþã totalã de 10.897 mp, anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de obþinere a Avizului Favorabil pentru
documentaþia PUZ – “Locuinþe colective
S+P+10E+Et.Tehnic, drumuri acces, alei
carosabile ºi pietonale, spaþiu parcare,
amenajãri exterioare, utilitãþi” pentru pe
terenul susmenþionat. Documentaþia a fost
depusã pentru consultare la Consiliul
Judeþean Ilfov la data 24.02.2022.
Observaþii/comentarii se primesc în scris la
Direcþia de urbanism din cadrul Consiliului
Judeþean Ilfov – str. Ernest Juvara nr.3-5,
sector 6 (tel. 021.2125693), Bucureºti, în
termen de 15 zile de la data de 25 februarie
2022 (data primului anunþ public). *

A.G.A.
NR. 28 din 27.01.2022 CONVOCATOR În
temeiul Legii 31/1990 republicatã ºi a
Hotãrârii nr. 1/26.01.2022, Administratorul
Unic convoacã A.G.A. ordinarã la S.C.
Aletheia S.A. Bistriþa, J/06/283/1991, CUI
RO568192, în data de 28.03.2022, ora
12.00, la sediul S.C. Aletheia S.A. din
Bistriþa, str. M. Eminescu, nr. 4-5, cu
urmãtoarea: ORDINE DE ZI 1. Aprobarea
Raportului Comisiei de cenzori pe anul 2021
2. Aprobarea Raportului de activitate al
Administratorului unic pe anul 2021 3.
Aprobarea Bilanþului contabil ºi a Contului
de profit ºi pierderi pe anul 2021 4.
Aprobarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2022 5. Aprobarea Planului de
investiþii pe anul 2022 Materialele pot fi
consultate de cãtre acþionari la sediul
societãþii. Dacã prima A.G.A. nu se poate
þine la data indicatã, a doua adunare se va
întruni în 29.03.2022, ora 12.00, la sediul
societãþii. Data de referinþã pentru acþionari
ºi acþiuni este 01.03.2022. ADMINISTRATOR UNIC, Felicia Cornelia Macarie *
HOTÃRÂREA NR.1/24.02.2022 Adunarea
Generalã Ordinara a Acþionarilor
CARBOCHIM S.A., întrunitã în ºedinþa sa
din data de 24.02.2022 (prima convocare)
consemnata in procesul-verbal nr.2 în
prezenþa acþionarilor deþinînd un numãr de
3.971.573 acþiuni reprezentînd 80,6351 %
din capitalul social al societatii
HOTÃRÃªTE 1. Alegerea unui nou Consiliu
de Admininstratie al societatii CARBOCHIM
SA prin metoda votului cumulativ, prin vot
secret. In urma numaraii votului secret
exprimat de actionari ,Consiliul de
Administratie este format din: 1.
POPOVICIU VIOREL-DORIN, de profesie
inginer, cetatenie romana, reales pentru un
mandat de 4 ani, incepand cu data de
26.02.2022 si pana la data de 26.02.2026,
cu un numar de 4.554.253 de voturi
cumulate acordate, reprezentand 22,93%
din totalul de 19.857.865 de voturi cumulate;
2. TURBATU IOAN, de profesie inginer,
cetatenie romana, reales pentru un mandat
de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2022 si
pana la data de 26.02.2026, cu un numar de
3.825.903 de voturi cumulate acordate,
reprezentand 19,27 % din totalul de
19.857.865 de voturi cumulate; 3. GIURGIU
ADRIAN ,de profesie economist , cetatenie
romana, reales pentru un mandat de 4 ani,
incepand cu data de 26.02.2022 si pana la
data de 26.02.2026, cu un numar de
3.825.903 de voturi cumulate acordate,
reprezentand 19,27 % din totalul de
19.857.865 de voturi cumulate;
4.UNGUREAN TUDOR, de profesie
consilier juridic, cetatenie romana, reales
pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data
de 26.02.2022 si pana la data de
26.02.2026, cu un numar de 3.825.903 de
voturi cumulate acordate, reprezentand
19,27 % din totalul de 19.857.865 de voturi
cumulate; 5. STOICESCU DANIEL-SILVIU ,
de profesie avocat , cetatenie romana,
reales pentru un mandat de 4 ani, incepand
cu data de 26.02.2022 si pana la data de
26.02.2026, cu un numar de 3.825.903 de
voturi cumulate acordate, reprezentand

19,26 % din totalul de 19.857.865 de voturi
cumulate; 2.Aproba stabilirea remuneratiei
lunare nete pentru administratorii societatii
in suma de 4.000 lei si a diurnei in suma de
100 lei/zi in tara , respectiv 100 eur/100$ in
strainatate, votul fiind de 100% pentru. 3.
Aproba data de 18.03.2022, ca data de
identificare a actionarilor , asupra carora
urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii
Adunari Generale Ordinare a Actionarilor,
conform art.87 alin 1 din Legea 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata si aprobarea datei de
17.03.2022 ca ex-data, votul fiind de 100%
pentru. 4. Aproba cu unanimitatea voturilor
exprimate, mandatarea d-nului Popoviciu
Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze
Hotararile adoptate si imputernicirea d-nei
Barabula Mihaela-Maria sa efectueze
formalitatile necesare pentru a
mentiona/inregistra Hotararile la Registrul
Comertului si a le publica in Monitorul Oficial
al Romaniei. PRESEDINTELE CONSILIUL
DE ADMINISTRAÞIE, DIRECTOR
GENERAL ING. POPOVICIU VIORELDORIN *
CONVOCATOR Preºedintele Consiliului de
Administratie
DISTRIGAZ
VEST
S.A.,persoanã juridicã românã,cu sediul în
Municipiul Oradea, str.Anghel Saligny nr.8,
jud.Bihor, înmatriculatã la Registrul
Comerþului sub nr.J05/996/2001, C.U.I.
RO14370054, convoacã Adunarea
Generala Extraordinara a Acþionarilor pentru
data de-31.03.2022,la ora 12.00. Adunarea
Generala Extraordinara a Acþionarilor îºi va
desfãºura lucrãrile la sediul ales din
Bucureºti, str.Parângului, nr.76, Sector 1,în
conformitate cu prevederile art.15 din actul
constitutiv al societãþii.La aceastã Adunare
Generalã Extraordinara a Acþionarilor sunt
îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze toþi
acþionarii înregistraþi în Registrul acþionarilor
la sfârºitul zilei de-15.03.2022, stabilitã
ca-datã de referinþã. Adunarea Generalã
Extraordinara a Acþionarilor va avea
urmãtoarea ordine de zi:1.Prelungirea
contractului de credit contractat de la Banca
Transilvania pentru plafonul rapid de scrisori
de garantie bancara de 2.300.000 lei,pe o
perioada de 12 luni. 2.Prezentarea
premiselor perspectivei divizarii societatii si
stabilirea obiectivelor pentru proiectul de
divizare al societatii. Dezbaterea si
supunerea spre aprobare a eventualei
divizari. 3.Diverse 4.Imputernicirea D-nului
avocat Ciovicã Cosmin-ªtefãniþã,sã
reprezinte societatea în faþa Oficiului
Registrul Comerþului Bihor,în vederea
depunerii, înregistrãrii si ridicarii de
documente. Acþionarii înscriºi în Registrul
acþionarilor la data de referinþã îºi pot
exercita dreptul de vot direct sau
reprezentaþi de alþi acþionari,pe bazã de
procurã simplã,sau de alte persoane decât
acþionarii,pe bazã de procurã autentificatã
de un notar public. Procurile de
reprezentare,în original,vor fi depuse la
sediul societãþii sau vor fi expediate
recomandat pe adresa sediului societãþii,cu
48 de ore înainte de adunare(data numãrului
de registraturã, respectiv data poºtei de
plecare, dupã caz).Accesul acþionarilor
îndreptãþiþi sã participe la Adunarea
Generalã Extraordinara a Acþionarilor este
permis prin simpla probã a identitãþii
acestora, fãcutã,în cazul acþionarilor
persoane fizice,cu actul de identitate sau,în
cazul persoanelor juridice ºi al acþionarilor
persoane fizice reprezentate, cu
împuternicirea datã persoanei fizice care le
reprezintã.În cazul în care Adunarea
Generalã Extraordinara a Acþionarilor nu se
va întruni statutar la data primei
convocãri,ea se considerã,prin prezenta,
convocatã pentru data de-01.04.2022,în
acelaºi loc,la aceeaºi orã ºi cu aceeaºi
ordine de zi.Preºedintele Consiliu de
Administratie Lazar Mircea Florin. *
ADM INISTRATORUL
unic,
SC
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TG-JIU
SA Anunta convocarea AGA ordinara in
data de-31.03.2022, ora 12:00,la sediul
societatii din Tg-Jiu str.23 August,
nr.8,avand urmatoarea ordine de zi:
1.Prezentarea si aprobarea situatiilor
financiare aferente anului-2021.
2.Prezentarea si aprobarea Raportului
administratorului pentru anul-2021.
3.Propunerea si aprobarea profitului net,ca
si adividendului inregistrat la-31.12.2021
4.Prezentarea Raportului de audit financiar.
5.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli precum si a
programului de investitii pentru anul-2022
6.Analiza gestiunii administratorului unic si
descarcarea
gestiunii
acestuia.
7.Prelungirea linie de credit in suma de
200.000 RON, contractata la UNICREDIT
BANK S.A.,pe o perioada de 12 luni si
majorarea acesteia pana la limita de
400.000 RON 8.Majorare plafon emitere
SGB,pana la limita de 400.000 RON
9.Diverse In cazul in care adunarea nu este
statutara reconvocarea va avea loc in data
de-07.04.2022 ora 12:00,la sediul societatii.
Informatii suplimentare se pot obtine la
sediul societatii sau la tel.0253/228134 sau
0253/228155. Administrator unic, Ing.
Popescu Gheorghe. *
CONVOCATOR Lichidatorul Judiciar al
S.C. ORIZONT S.A. – in faliment, cu sediul
in Bucureºti, Str. Mântuleasa nr. 14, Sector
3, Cod identificare fiscala 1589878, nr.

inmatriculare la Oficiul Registrului
Comerþului J40/9056/1991 convoaca in
temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990,
republicata si Legea 85/2014, Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor in data de
29.03.2022, ora 10, in str. Mantuleasa, nr.
14, sect.3, Bucuresti, pentru toti actionarii
inregistrati la Registrul Actionarilor la
sfarsitul zilei de 28.02.2022, cu urmatoarea
ordine de zi: 1. Analiza si aprobarea situatiei
financiare a societatii la 31.12.2021. 2.
Analiza si aprobarea Raportului de gestiune
a Administratorului Special pentru exercitiul
financiar al anului 2021 Actionarii S.C.
ORIZONT S.A. – in faliment pot vota si prin
procura , modelul acesteia se poate ridica de
la sediul S.C. ORIZONT S.A. – in faliment si
se depune cu minim 48 ore inainte de
sedinta AGOA. Documentele referitoare la
ordinea de zi a sedintei AGOA a S.C.
ORIZONT S.A. – in faliment se gasesc la
sediul societatii unde pot fi consultate.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze
intrebari privind ordinea de zi a AGOA a S.C.
ORIZONT S.A. – faliment intrebari la care
vor primi raspuns pana la data de
28.03.2022. In cazul neintrunirii cvorumului
legal, adunarea generala ordinara a S.C.
ORIZONT S.A. – faliment va avea loc pe
data de 30.02.2022, in acelasi loc si la
aceeasi ora. Lichidator Judiciar CII Alice
Matache *
CONVOCATOR Lichidatorul Judiciar al
S.C. ROM VIAL S.A. – in faliment, cu sediul
in Bucureºti, Str. Mântuleasa nr. 14, Sector
3, Cod identificare fiscala 1566882, nr.
inmatriculare la Oficiul Registrului
Comerþului J40/9842/1991 convoaca in
temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990,
republicata si Legea 85/2014, Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor in data de
29.03.2022, ora 11, in str. Mantuleasa, nr.
14, sect.3, Bucuresti, pentru toti actionarii
inregistrati la Registrul Actionarilor la
sfarsitul zilei de 28.02.2022, cu urmatoarea
ordine de zi: 1. Analiza si aprobarea situatiei
financiare a societatii la 31.12.2021. 2.
Analiza si aprobarea Raportului de gestiune
a Administratorului Special pentru exercitiul
financiar al anului 2021. Actionarii S.C. ROM
VIAL S.A. – in faliment pot vota si prin
procura , modelul acesteia se poate ridica de
la sediul S.C. ROM VIAL S.A. – in faliment si
se depune cu minim 48 ore inainte de
sedinta AGOA. Documentele referitoare la
ordinea de zi a sedintei AGOA a S.C. ROM
VIAL S.A. – in faliment se gasesc la sediul
societatii unde pot fi consultate. Fiecare
actionar are dreptul sa adreseze intrebari
privind ordinea de zi a AGOA a S.C. ROM
VIAL S.A. – in faliment intrebari la care vor
primi raspuns pana la data de 28.03.2022. In
cazul neintrunirii cvorumului legal, adunarea
generala ordinara a S.C. ROM VIAL S.A. – in
faliment va avea loc pe data de 30.03.2022,
in acelasi loc si la aceeasi ora. Lichidator
Judiciar CII Alice Matache *
CONVOCATOR al Adunãrii Generale
Ordinare a Acþionarilor TTS (TRANSPORT
TRADE SERVICES) S.A. Consiliul de
Administraþie al TTS (TRANSPORT TRADE
SERVICES) S.A. Bucureºti, înregistratã la
ORC Bucureºti sub nr. J40/296/1997, C.U.I.
9089452 („Societatea”), potrivit deciziei
Consiliului de Administraþie al Societãþii din
data de 25 februarie 2022, în conformitate
cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind
societãþile, cu prevederile Legii nr. 24/2017
privind emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã, cu modificãrile si
completãrile ulterioare (denumitã în cele ce
urmeazã „Legea nr. 24/2017”), cu
prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al
Autoritãþii de Supraveghere Financiarã
privind emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiunile de piaþã (denumit în cele ce
urmeazã „Regulamentul ASF nr. 5/2018”),
precum ºi cu prevederile actului constitutiv al
Societãþii, CONVOACÃ Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor Societãþii (denumitã
în cele ce urmeazã “AGOA” sau ”AGA”)
pentru data de 1 aprilie 2022, ora 10:00, la
sediul social al Societãþii din municipiul
Bucureºti, str. Vaselor, nr. 27, pentru toþi
acþionarii înregistraþi în Registrul Acþionarilor
gestionat de Depozitarul Central S.A, la
sfârºitul zilei de 16 martie 2022 stabilitã ca
datã de referinþã (denumitã în cele ce
urmeazã “Data de Referinþã”). În cazul
neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a
oricãror altor condiþii de validitate la prima
datã a convocãrii indicate mai sus, AGA se
va þine în data de 4 aprilie 2022, la aceeaºi
orã, în acelaºi loc, cu aceeaºi ordine de zi,
pentru toþi acþionarii înregistraþi la aceeaºi
Datã de Referinþã. Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor va avea pe ordinea
de zi urmãtoarele puncte: 1. Aprobarea unui
dividend extraordinar în valoare de
30.000.000 lei în acþiuni nou emise de
Societate (”Dividendul Extraordinar”)
distribuite gratuit acþionarilor cu rata de
alocare de 1 acþiune nouã pentru fiecare
acþiune deþinutã de acþionarii înregistraþi în
Registrul Acþionarilor la Data de Înregistrare
a Dividendului Extraordinar. Acþiunile
distribuite sunt emise ca efect al majorãrii
capitalului social cu suma de 30.000.000 lei
prin încorporarea parþialã a beneficiilor
înregistrate ca rezultat reportat la
31.12.2020; 2. Aprobarea urmãtoarelor
date, privitoare la Dividendul Extraordinar:
Ex-date Dividend Extraordinar: 10 mai 2022;
Data de Înregistrare Dividend Extraordinar:

11 mai 2022; Data Plãþii Dividend
Extraordinar: 12 mai 2022; 3. Împuternicirea
preºedintelui AGA, domnul/doamna [?],
având CNP [?], identificat (-ã) cu [?],
eliberatã de [?], la data de [?], valabilã pânã
la data de [?], pentru semnarea în numele
acþionarilor a tuturor Hotãrârilor adoptate de
AGA ºi pentru îndeplinirea tuturor
formalitãþilor legale în faþa Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã, a Depozitarului
Central, a Bursei de Valori Bucureºti,
inclusiv pentru îndeplinirea tuturor
formalitãþilor de înscriere la Oficiul
Registrului Comerþului a menþiunilor
corespunzãtoare hotãrârilor adoptate de
AGA, în vederea executãrii ºi înregistrãrii
hotãrârilor ºi deciziilor adoptate, cu
posibilitatea sub-mandatãrii cãtre terþe
persoane. INFORMAÞII PRIVIND
DREPTURILE ACÞIONARILOR ªI
PARTICIPAREA LA AGA În considerarea
mãsurilor impuse de autoritãþile române în
legãturã cu prevenirea rãspândirii
COVID-19, Societatea pune la dispoziþia
acþionarilor platforma electronicã online
E-vote pentru participare ºi vot la AGA în
condiþii de maximã siguranþã, ºi recomandã
ºi îºi încurajeazã acþionarii: sã consulte
Regulamentul AGA TTS publicat pe
website-ul Societãþii ro.tts-group.ro/ în
secþiunea Relaþia cu investitorii ->
Guvernanþã Corporativã -> Documente
pentru a se informa privitor la regulile privind
organizarea ºi desfãºurarea AGA, precum ºi
la modalitãþile în care îºi pot exercita
drepturile legate de participarea la AGA, sã
acceseze ºi sã descarce materialele
informative si formularele pentru AGA în
format electronic, de pe pagina web
dedicatã AGA https://ro.tts-group.ro/
agoa01_04042022.html, evitând astfel
ridicarea acestora de la sediul social al
Societãþii, sã participe ºi sã îºi exercite
dreptul de vot în cadrul AGA prin intermediul
platformei on-line E-vote pusã la dispoziþie
de Societate, sã voteze prin corespondenþã,
în situaþia în care nu doresc sã utilizeze
platforma online E-vote, sã utilizeze, în
mãsura posibilului,comunicarea prin e-mail
cu semnãturã electronicã extinsã, în locul
transmiterii de documente prin poºtã sau
curier, ºi sã verifice cu regularitate
secþiunea dedicatã investitorilor ”Relaþii cu
Investitorii” de pe website-ul Societãþii
(ro.tts-group.ro/) pentru noutãþi referitoare la
organizarea AGA. I. Dreptul de participare la
AGA Au dreptul de a participa la AGA toþi
acþionarii înregistraþi în Registrul acþionarilor
la Data de Referinþã. Acþionarii îndreptãþiþi
pot participa la AGA, direct sau prin
reprezentant: - Prin prezenþã fizicã, - Prin
utilizarea metodei de vot prin corespondenþã
- Prin utilizarea platformei electronice on-line
E-vote, în baza prevederilor art. 105 alin.
(17) din Legea 24/2017 ºi ale art. 197 din
Regulamentul ASF nr. 5/2018. Procedura
de vot se deschide începând cu data
încãrcãrii registrului acþionarilor la Data de
Referinþã furnizat de Depozitarul Central
S.A. pe platforma electronicã on-line E-vote,
datã ce va fi anunþatã prin email cãtre
acþionarii înregistraþi în baza de date a
Societãþii ºi prin publicarea unui anunþ în
secþiunea ”ªtiri” pe platforma bvb.ro. II.
Materialele informative privind ordinea de zi,
formulare ºi alte informaþii privind AGA
Materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi a AGA,
formularele pentru procura specialã ºi
pentru procura generalã, formularele de vot
prin corespondenþã, proiectele de hotãrâri,
instrucþiuni privind înregistrarea acþionarilor
pe platforma E-vote ºi utilizarea acesteia
precum ºi orice alte informaþii referitoare la
AGA vor fi puse la dispoziþia acþionarilor ºi se
vor putea obþine, începând cu data de 1
martie 2022, fie de pe pagina de internet a
Societãþii, fie de la sediul social al Societãþii,
în fiecare zi lucrãtoare între orele 09:00 16:00. III. Participarea la AGA prin
reprezentant Acþionarii pot participa la AGA
prin reprezentant. Reprezentarea
acþionarilor se va putea face ºi prin alte
persoane decât acþionarii, în baza unei
procuri speciale sau a unei procuri generale,
în conformitate cu dispoziþiile art. 105 alin.
(10) - (16) din Legea nr. 24/2017. Procurile
de reprezentare vor fi transmise astfel încât
sã fie recepþionate de cãtre Societate pânã
la data de 29 martie 2022 ora 17:00. IV.
Dreptul acþionarilor de a introduce noi
puncte pe ordinea de zi a AGA ºi de a face
propuneri de hotãrâri pentru punctele de pe
ordinea de zi Unul sau mai mulþi acþionari
reprezentând individual sau împreunã cel
puþin 5% din capitalul social al Societãþii au
dreptul de a introduce puncte pe ordinea de
zi a AGA, precum ºi de a propune proiecte
de hotãrâri pentru punctele de pe ordinea de
zi a AGA, în conformitate cu dispoziþiile art.
105 alin. (10) - (16) din Legea nr. 24/2017.
Propunerile vor fi transmise astfel încât sã
fie recepþionate de cãtre Societate pânã la
data de 14 martie 2022 ora 17:00. V. Dreptul
acþionarilor de a adresa întrebãri privind
ordinea de zi a AGA Fiecare acþionar are
dreptul sa adreseze Consiliului de
Administraþie întrebãri în scris, înaintea
datei de desfãºurare a AGA, privind
punctele de pe ordinea de zi, în conformitate
cu dispoziþiile art. 198 din Regulamentul
ASF nr. 5/2018. Întrebãrile vor fi transmise
astfel încât sã fie recepþionate de cãtre
Societate pânã la data de 29 martie 2022 ora
17:00. VI. Dreptul acþionarilor de a vota prin
corespondenþã Formularele de vot
completate cu opþiunile de vot ºi
documentele de identificare relevante vor fi
transmise astfel încât societatea sã le
recepþioneze pânã la data de 29 martie 2022
ora 17:00. Acest termen nu este aplicabil în
cazul participãrii la AGA prin utilizarea
platformei electronice E-vote, acþionarii
înregistraþi la Data de Referinþã putând ºã-ºi
exprime votul utilizând aceastã platformã,
atât înainte de ºedinþa AGA cât ºi în timpul
acesteia. Prevederile de mai sus se
completeazã cu prevederile Regulamentului
AGA TTS aprobat prin Decizia CA nr.
1/30.09.2021, disponibil pentru consultare
pe website-ul TTS Societãþii ro.tts-group.ro/
în secþiunea Relaþia cu investitorii ->
Guvernanþã Corporativã -> Documente
Alexandru-Mircea MIHÃILESCU Preºedinte
al Consiliului de Administraþie *
CONVOCATOR al Adunãrii Generale
Extraordinare a Acþionarilor TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
Consiliul de Administraþie al TTS
(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
Bucureºti, înregistratã la ORC Bucureºti sub
nr. J40/296/1997, C.U.I. 9089452
("Societatea"), potrivit deciziei Consiliului de
Administraþie al Societãþii din data de 25
februarie 2022, în conformitate cu art. 117
din Legea nr. 31/1990 privind societãþile, cu
prevederile Legii nr. 24/2017 privind
emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã, cu modificãrile si
completãrile ulterioare (denumitã în cele ce
urmeazã "Legea nr. 24/2017"), cu
prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al
Autoritãþii de Supraveghere Financiarã
privind emitenþii de instrumente financiare ºi

operaþiunile de piaþã (denumit în cele ce
urmeazã "Regulamentul ASF nr. 5/2018"),
precum ºi cu prevederile actului constitutiv al
Societãþii, CONVOACÃ Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor Societãþii
(denumitã în cele ce urmeazã "AGEA" sau
"AGA") pentru data de 1 aprilie 2022, ora
11:00, la sediul social al Societãþii din
municipiul Bucureºti, str. Vaselor, nr. 27,
pentru toþi acþionarii înregistraþi în Registrul
Acþionarilor gestionat de Depozitarul Central
S.A, la sfârºitul zilei de 16 martie 2022
stabilitã ca datã de referinþã (denumitã în
cele ce urmeazã "Data de Referinþã"). În
cazul neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a
oricãror altor condiþii de validitate la prima
datã a convocãrii indicate mai sus, AGA se
va þine în data de 4 aprilie 2022, la aceeaºi
orã, în acelaºi loc, cu aceeaºi ordine de zi,
pentru toþi acþionarii înregistraþi la aceeaºi
Datã de Referinþã. Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor va avea pe
ordinea de zi urmãtoarele puncte: 1.
Aprobarea majorãrii capitalului social al
Societãþii cu suma de 30.000.000 lei, de la
30.000.000 lei la 60.000.000 lei, fãrã
subscriere ºi fãrã aport ("Majorarea
Capitalului Social"), prin încorporarea în
capitalul social a sumei de 30.000.000 lei din
beneficiile înregistrate ca rezultat reportat la
31.12.2020 ºi emisiunea în contrapartidã a
unui numãr de 30.000.000 acþiuni cu
valoarea nominalã de 1 leu fiecare ºi
distribuirea lor gratuitã cãtre toþi acþionarii
înregistraþi în Registrul Acþionarilor la Data
de Înregistrare Majorare Capital Social, cu
rata de alocare de 1 acþiune pentru fiecare
acþiune deþinutã la Data de Înregistrare
Majorare Capital Social. Majorarea
Capitalului Social are ca scop punerea în
executare a hotãrârii AGOA din 1/4 aprilie
2022 de aprobare a Dividendului
Extraordinar. 2. Aprobarea urmãtoarelor
date, privitoare la Majorarea Capitalului
Social: Ex-date Majorare Capital Social: 10
mai 2022; Data de Înregistrare Majorare
Capital Social: 11 mai 2022; Data Plãþii
Majorare Capital Social: 12 mai 2022; 3.
Aprobarea modificãrii actului constitutiv al
Societãþii, inclusiv a Articolului 7 Capitalul
Social, dupã cum urmeazã: (i) Titlul actului
constitutiv se modificã dupã cum urmeazã:
"ACT CONSTITUTIV TTS (TRANSPORT
TRADE SERVICES) S.A. Nr. Înreg. Reg.
Com.: J 40/296/97; Cod Unic de Identificare:
9089452 (actualizat ca efect al Hotãrârii
Adunãrii Generale Extraordinare a
Acþionarilor din [...])" (ii) Art. 1 Denumire se
modificã dupã cum urmeazã: o primul
alineat se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins: "(1) Denumirea Societãþii este TTS
(Transport Trade Services) S.A.
("Societatea")." o al 2-lea alineat se modificã
ºi va avea urmãtorul cuprins: "(2) În orice
facturã, ofertã, comandã ºi alte documente
întrebuinþate în comerþ, emanând de la
Societate se va menþiona denumirea, forma
juridicã, sediul, codul unic de înregistrare,
capitalul social, subscris ºi vãrsat." o al 3-lea
alineat se abrogã. (iii) Art. 2 Forma Juridicã
se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
"Societatea este persoanã juridicã românã
având forma de societate pe acþiuni ºi
funcþioneazã în conformitate cu prevederile
legii române." (iv) Art. 3 se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins: " Sediul Societãþii
este în Bucureºti, str. Vaselor nr. 27, sector
2." (v) Art. 4 Durata Societãþii se modificã ºi
va avea urmãtorul cuprins: "Societatea se
înfiinþeazã pe o perioadã nelimitatã, cu
începere de la data înmatriculãrii în
Registrul Comerþului." (vi) Art. 7 se modificã
ºi va avea urmãtorul cuprins: "Art. 7
Capitalul social Societatea are capital social
de 60.000.000 lei, integral subscris ºi vãrsat,
divizat în 60.000.000 acþiuni cu valoare
nominalã de 1 leu fiecare." (vii) Art. 8 ºi Art. 9
se abrogã (viii) Art. 10 Majorarea capitalului
social se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins: " Art. 8 Modificarea capitalului social
(1) Societatea îºi poate majora capitalul
social în condiþiile legii ºi ale acestui Act
Constitutiv. (2) Capitalul social se poate
majora, prin emisiunea de acþiuni noi sau
prin majorarea valorii nominale a acþiunilor
existente, în schimbul unor noi aporturi, în
numerar sau în naturã, ori în urma
încorporãrii rezervelor, cu excepþia
rezervelor legale ºi a rezervelor constituite
pe seama diferenþelor favorabile din
reevaluarea patrimoniului societãþii, sau a
beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori
prin compensarea unor creanþe certe,
lichide ºi exigibile cu acþiuni nou emise de
Societate. (3) În cazul majorãrii de capital
prin aport, în numerar sau în naturã,
acþionarii existenþi au un drept de preferinþã
la subscrierea acþiunilor nou emise, în
condiþiile legii. Acþiunile rãmase nesubscrise
dupã exercitarea dreptului de preferinþã, pot
fi anulate sau oferite altor investitori, în
conformitate cu deciziile organului statutar
competent. (4) Acþiunile emise în schimbul
aporturilor în numerar vor trebui plãtite
integral la data subscrierii. Primele de
emisiune vor fi plãtite integral la data
subscrierii acþiunilor. (5) Majorarea
capitalului social prin aport în naturã precum
ºi limitarea sau ridicarea dreptului de
preferinþã se fac potrivit legislaþiei aplicabile
emitenþilor de instrumente financiare ºi
operaþiunilor de piaþã. (6) Capitalul social
poate fi redus, în condiþiile legii ºi ale acestui
Act constitutiv." (ix) Art. 11 se abrogã (x) Art.
12 se modificã ºi se restructureazã în Art. 9 Art. 12 dupã cum urmeazã: "Art. 9
Caracteristicile acþiunilor (1) Acþiunile
Societãþii sunt nominative, ordinare,
indivizibile, emise în formã dematerializatã
ºi evidenþiate prin înscriere în cont. (2)
Societatea va putea emite si acþiuni
preferenþiale cu dividend prioritar fãrã drept
de vot, în condiþiile legii. Art. 10 Evidenþa
acþiunilor Pe perioada în care acþiunile
emise de Societate sunt admise la
tranzacþionare pe o piaþã reglementatã sau
pe un sistem alternativ de tranzacþionare
registrul acþionarilor Societãþii ºi evidenþa
acþiunilor sunt menþinute de cãtre
Depozitarul Central S.A. Bucureºti, sau de
cãtre altã societate de registru independent,
în conformitate cu prevederile legale privind
piaþa de capital. Art. 11 Transferul acþiunilor
(1) Acþiunile Societãþii sunt liber
transferabile. (2) Societatea poate dobândi
propriile acþiuni, în condiþiile legii. (3)
Societatea nu va acorda avansuri sau
împrumuturi si nici nu va constitui garanþii în
vederea subscrierii sau dobândirii acþiunilor
Societãþii de cãtre un terþ. Aceste dispoziþii
nu se aplicã operaþiunilor efectuate în
vederea dobândirii de acþiuni de cãtre
beneficiarii programelor de recompensare
"Stock Options Plan". (4) Pe perioada în
care acþiunile emise de Societate sunt
admise la tranzacþionare pe o piaþã
reglementatã sau pe un sistem alternativ de
tranzacþionare, transferul acþiunilor se poate
efectua prin sistemul de tranzacþionare al
pieþei reglementate sau prin sistemul
alternativ de tranzacþionare, ori prin transfer
direct în registrul acþionarilor, în condiþiile
legii. Art. 12 Drepturile ºi obligaþiile
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acþionarilor (1) Acþiunile sunt de o valoare
egalã ºi acordã proprietarilor drepturi egale,
în condiþiile legii. (2) Deþinerea de acþiuni
emise de Societate implicã adeziunea de
drept la prezentul Act Constitutiv. (3)
Acþionarii Societãþii au urmãtoarele drepturi,
exercitabile în condiþiile legii ºi ale acestui
Act constitutiv: i. Dreptul de a participa la
beneficiile Societãþii ii. Dreptul de a solicita
convocarea unei adunãri generale a
acþionarilor. iii. Dreptul de a propune
proiecte de hotãrâri ale adunãrilor generale
ale acþionarilor iv. Dreptul de a propune
introducerea de noi puncte pe ordinea de zi
a unei adunãri generale a acþionarilor v.
Dreptul de a solicita alegerea membrilor
Consiliului de administraþie al Societãþii prin
metoda votului cumulativ vi. Dreptul de a
propune candidaþi pentru funcþia de membru
al Consiliului de administraþie vii. Dreptul de
a adresa întrebãri Consiliului de
administraþie privitoare la problemele
înscrise pe ordinea de zi a unei adunãri
generale ale acþionarilor. viii. Dreptul de a
participa direct sau prin reprezentant la
adunãrile generale ale acþionarilor ix.
Dreptul de a vota prin corespondenþã cu
privire la problemele înscrise pe ordinea de
zi în adunãrile generale ale acþionarilor x.
Oricare alt drept prevãzut de lege (4) Fiecare
acþiune ordinarã emisã de Societate conferã
dreptul la un vot în adunãrile generale ale
acþionarilor, în condiþiile legii. (5)
Participarea acþionarilor la pierderile ºi
profitul Societãþii se va face proporþional cu
numãrul de acþiuni deþinute de aceºtia. (6)
Aportul acþionarilor la capitalul social nu este
purtãtor de dobânzi. (7) Obligaþiile sociale
sunt garantate cu patrimoniul social, iar
acþionarii rãspund numai pânã la concurenþa
capitalului social subscris. (8) Patrimoniul
Societãþii nu poate fi grevat de datorii sau
alte obligaþii personale ale acþionarilor." (xi)
Titlul CAPITOLULUI V CONDUCEREA
SOCIETÃÞII se modificã dupã cum
urmeazã: " CAPITOLUL V ADUNÃRILE
GENERALE ALE ACÞIONARILOR" (xii) Art.
13 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
" Art. 13 Felurile adunãrilor generale
Adunãrile generale sunt ordinare ºi
extraordinare." (xiii) Art. 14 Atribuþiile
Adunãrii Generale Ordinare se modificã
dupã cum urmeazã: o lit. i) de la alineatul
al-2 lea se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins: "i) sã aprobe raportul de
remunerare aferent celui mai recent
exerciþiu financiar;" o lit. j) de la alineatul al-2
lea se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
"j) sã hotãrascã cu privire la orice alte
probleme înscrise pe ordinea de zi, care nu
sunt de competenþa adunãrii generale
extraordinare a acþionarilor." o al 3-lea
alineat se abrogã. (xiv) Art. 15 Exercitarea
dreptului de vot in Adunarea Generala
Ordinara se modificã dupã cum urmeazã: o
titlul articolului se modificã dupã cum
urmeazã: "Art. 15 Condiþiile de cvorum ºi vot
în Adunarea Generalã Ordinarã" o primul
alineat se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins: " (1) Deliberãrile în cadrul adunãrii
generale ordinare sunt valabile, dacã
acþionarii participanþi la adunare deþin cel
puþin 1 din numãrul total de drepturi de vot,
iar hotãrârile se iau cu majoritatea voturilor
exprimate." (xv) Art. 16 Atribuþiile Adunãrii
Generale Extraordinare se modificã dupã
cum urmeazã: o la primul alineat: - lit. d) ºi lit.
l) se abrogã - lit. f) renumerotatã lit. e) se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: "e)
reducerea capitalului social sau reîntregirea
lui prin emisiune de noi acþiuni;" - se
introduce lit. f) cu urmãtorul cuprins: " f)
dobândirea propriilor acþiuni de cãtre
Societate, în condiþiile legii;" - lit. g) se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: " g)
fuziunea cu alte societãþi, sau divizarea
Societãþii;" - lit. i) se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins: " i) schimbarea obiectului
de activitate;" - lit. s) renumerotatã lit. r) se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: " r)
orice alte modificãri ale prezentului Act
Constitutiv, inclusiv adoptarea unui nou Act
Constitutiv;" - lit. t) renumerotatã lit. s) se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: " s)
orice alte probleme incluse pe ordinea de zi,
ce necesitã aprobarea adunãrii generale
extraordinare, potrivit legii." o Se introduce
alin (2) cu urmãtorul cuprins: " (2) Se
deleagã cãtre Consiliul de Administraþie
atribuþiile prevãzute la alineatul (1) lit. b) ºi lit.
i), cu excepþia schimbãrii domeniului
principal de activitate ºi a activitãþii principale
a Societãþii, care rãmân în competenþa
Adunãrii Generale Extraordinare." (xvi) Art.
17 Exercitarea dreptului de vot in Adunarea
Generala Extraordinara se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins: " Art. 17 Condiþiile
de cvorum ºi vot în Adunarea Generalã
Extraordinarã (1) La prima convocare a unei
adunãri generale extraordinare, deliberãrile
sunt valabile dacã acþionarii participanþi la
adunare reprezintã cel puþin 1/4 din numãrul
total de drepturi de vot, iar la convocãrile
urmãtoare ale unei astfel de adunãri
generale extraordinare, deliberãrile sunt
valabile dacã acþionarii participanþi la
adunare reprezintã cel puþin 1/5 din numãrul
total de drepturi de vot. (2) Hotãrârile se iau
cu majoritatea voturilor deþinute de acþionarii
participanþi la adunare. (3) Decizia de
modificare a obiectului principal de activitate
al Societãþii, de reducere sau majorare a
capitalului social, sau de schimbare a formei
juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a
Societãþii se ia cu o majoritate de cel puþin
2/3 din drepturile de vot deþinute de acþionarii
participanþi la adunare. (4) În alte situaþii
expres prevãzute de legislaþia în vigoare,
întrunirea cvorumului ºi adoptarea deciziilor
se realizeazã în condiþiile prevãzute de
reglementãrile respective." (xvii) Art. 18
Convocarea adunãrii generale a acþionarilor
se modificã dupã cum urmeazã: o primul
alineat se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins: " (1) Adunarea generalã se
convoacã de cãtre Consiliul de
Administraþie." o alineatele al 4-lea, al 8-lea,
al 9-lea ºi al 11-lea se abrogã. (xviii) Art. 19
Exercitarea dreptului de vot in adunarea
generala a acþionarilor se modificã dupã
cum urmeazã: o titlul articolului se modificã
dupã cum urmeazã: "Art. 19 Participarea la
adunarea generalã ºi exercitarea dreptului
de vot" o alineatul al 4-lea devine alineatul
(1) ºi se modificã având urmãtorul cuprins:
"(1) Au dreptul de a participa ºi vota în
adunarea generalã, numai acþionarii
înregistraþi în registrul acþionarilor Societãþii
la data de referinþã publicatã în convocator,
dupã ce ºi-au probat identitatea, în condiþiile
legii, ale acestui Act Constitutiv ºi ale
Regulamentului AGA al Societãþii." o se
introduc alineatele (2), (3) ºi (4) cu urmãtorul
cuprins: " (2) Acþionarii care participã la
adunarea generalã prin prezenþã fizicã dar
se prezintã la locul arãtat în convocator dupã
începerea dezbaterilor privitor la problemele
înscrise pe ordinea de zi, pot asista la
lucrãrile adunãrii generale fãrã a avea drept
de vot. (3) Participarea acþionarilor la

adunãrile generale, personal sau prin
reprezentant se poate face: i. Prin prezenþã
fizicã la locul, data ºi ora publicate în
convocator ii. Prin exprimarea votului prin
corespondenþã iii. Online, prin intermediul
aplicaþiei puse la dispoziþie de cãtre
Societate, iv. Prin orice altã metodã de
transmitere electronicã a votului la distanþã,
în baza dispoziþiilor Regulamentului AGA al
Societãþii. (4) Pentru verificarea îndeplinirii
condiþiilor de cvorum ºi vot prevãzute pentru
adunãrile generale ale acþionarilor vor fi
luate în calcul toate formele de participare
prevãzute la alin (3)." o alineatul al 8-lea
devine alineatul (5) ºi se modificã având
urmãtorul cuprins: "(5) Dacã la data primei
convocãri, cvorumul minim nu este întrunit în
cel mult 30 minute de la ora indicatã în
convocator, adunarea se va întruni în cadrul
celei de a doua convocãri, la data, ora ºi
locaþia ºi având ordinea de zi indicate în
convocator." o alineatul al 5-lea nemodificat
devine alineatul (6) o alineatul al 6-lea
nemodificat devine alineatul (7) o primul
alineat nemodificat devine alineatul (8) o
alineatul al 2-lea nemodificat devine
alineatul (9) o alineatul al 3-lea nemodificat
devine alineatul (10) o se introduc alineatele
(11) ºi (12) cu urmãtorul cuprins: " (11)
Exercitarea drepturilor de vot prin
participarea la ºedinþã prin prezenþã fizicã
sau online sau prin altã metodã de
transmitere electronicã a votului la distanþã,
este permisã ºi pentru acþionarii care ºi-au
exercitat votul prin corespondenþã în
termenul stabilit prin convocator. În acest
caz, ultimul vot exprimat în ordine
cronologicã este luat în calculul rezultatelor
votului. (12) Exercitarea drepturilor de vot
prin participarea la ºedinþã prin prezenþã
fizicã este permisã ºi pentru acþionarii care
ºi-au exercitat votul prin oricare din celelalte
moduri de participare. În acest caz, votul
exprimat prin completarea buletinului de vot
înmânat la intrarea în sala de ºedinþã este
luat în calculul rezultatelor votului," o
alineatul al 10-lea devine alineatul (13) o
alineatele al 7-lea ºi al 9-lea se abrogã. (xix)
Titlul CAPITOLULUI VI ADMINISTRAREA
ªI REPREZENTAREA SOCIETÃÞII se
modificã dupã cum urmeazã: " CAPITOLUL
VI ADMINISTRAREA SOCIETÃÞII" (xx) Art.
20 Administrarea Societãþii se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins: " Art. 20 Consiliul de
Administraþie (1) Societatea este
administratã în sistem unitar, de cãtre un
Consiliu de Administraþie format din cinci
membri. Cel puþin doi membri ai Consiliului
de Administraþie sunt independenþi, potrivit
dispoziþiilor legale aplicabile. (2) Durata
mandatului administratorilor este de 4 ani.
Administratorii trebuie sã accepte mandatul
în mod expres. (3) În caz de vacanþã a unuia
sau a mai multor posturi de administrator,
Consiliul de Administraþie va numi
administratori provizorii, pânã la întrunirea
adunãrii generale ordinare a acþionarilor.
Consiliul de Administraþie convoacã de
îndatã adunarea generalã ordinarã a
acþionarilor pentru a completa numãrul de
membri ai Consiliului de Administraþie în
cazul în care numãrul membrilor existenþi
scade în orice moment sub 3. În toate
situaþiile, prin excepþie de la prevederile alin.
(2), durata mandatului unui administrator
numit pentru acoperirea unei situaþii de
vacanþã este egalã cu durata rãmasã
neexecutatã din mandatul administratorului
pe care îl înlocuieºte. (4) Consiliul de
Administraþie alege dintre membrii sãi un
Preºedinte al Consiliului. (5) Activitatea
Consiliului se desfãºoarã conform
Regulamentului Consiliului de Administraþie.
(6) Consiliul de Administraþie va constitui cel
puþin douã comitete consultative, respectiv
Comitetul de audit ºi Comitetul de
remunerare ºi nominalizare. (7) Majoritatea
membrilor numiþi într-un comitet consultativ
sunt membri independenþi. (8) Comitetul de
remunerare ºi nominalizare ºi Comitetul de
audit, sunt formate în mod exclusiv din
administratori neexecutivi. (9) Comitetul de
audit este format din cel puþin 3 membri.
Preºedintele Comitetului de audit este
membru independent al Consiliului de
Administraþie. Majoritatea membrilor
Comitetului de audit, incluzând preºedintele
Comitetului de audit, trebuie sã aibã
calificare adecvatã relevantã pentru funcþiile
ºi responsabilitãþile Comitetului de audit, iar
cel puþin un membru al Comitetului de audit
trebuie sã deþinã experienþã în aplicarea
principiilor contabile sau în audit financiar.
(10) Modul de funcþionare ºi atribuþiile
Comitetului de audit ºi ale Comitetului de
remunerare ºi nominalizare, sunt prevãzute
în Regulamentul Consiliului de
Administraþie." (xxi) Art. 21 Competente se
modificã dupã cum urmeazã: o titlul
articolului se modificã dupã cum urmeazã:
"Art. 21 Atribuþiile Consiliului de
Administraþie" o primul alineat se modificã ºi
va avea urmãtorul cuprins: "(1) Consiliul de
Administraþie este însãrcinat cu îndeplinirea
tuturor actelor necesare ºi utile pentru
realizarea obiectului de activitate al
Societãþii, cu excepþia celor rezervate de
lege sau de acest Act Constitutiv pentru
adunarea generalã a acþionarilor. Consiliul
de Administraþie reprezintã Societatea în
raporturile cu directorii." o la al 2-lea alineat:
- lit. m), lit. t) lit. y) ºi lit. ff) se abrogã - lit. j) se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: " j)
aprobã Politica de dividend a Societãþii;" - lit.
l) se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: "
l) numeºte ºi revocã directorii ºi stabileºte
remuneraþia lor în limitele generale stabilite
de adunarea generalã a acþionarilor;" - se
introduc lit. o), p) ºi q) cu urmãtorul cuprins:
"o) aprobã organigrama Societãþii; p) aprobã
mutarea sediului social (atribuþie delegatã);
q) aprobã schimbarea obiectului de
activitate, cu excepþia domeniului principal
de activitate ºi a activitãþii principale a
Societãþii (atribuþie delegatã);" - lit. p) se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: " r)
aprobã modificarea Actului Constitutiv al
Societãþii, în exercitarea atribuþiilor delegate
de adunarea generalã a acþionarilor, în
condiþiile legii;" - lit. q) se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins: " s) hotãrãºte înfiinþarea
sau desfiinþarea unor sedii secundare,
sucursale sau puncte de lucru, în þarã ºi în
strãinãtate;" - lit. r) nemodificatã devine lit.
aa) - se introduce lit. t) cu urmãtorul cuprins:
" t) aprobã participarea Societãþii la capitalul
social al altor societãþi ºi înfiinþarea de
societãþi cu participarea Societãþii;" - lit. s) se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: " u)
aprobã Regulamentul Consiliului de
Administraþie ºi Regulamentul AGA;" - se
introduce lit. v) cu urmãtorul cuprins: " v)
aprobã, sau avizeazã dupã caz, politicile
aplicabile la nivelul Societãþii;" - lit. cc) se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: " ee)
cu respectarea competenþelor rezervate prin
lege adunãrii generale a acþionarilor, aprobã
orice act juridic cu valoare mai mare de
15.000.000 Euro;" - lit. ee) renumerotatã lit.
gg) se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
" gg) aprobã numirea persoanelor care vor
îndeplini funcþii precum administratori sau
reprezentanþi permanenþi în societãþi în care
Societatea are calitatea de acþionar sau
asociat;" o alineatul al 3-lea se modificã ºi va

avea urmãtorul cuprins: "(3) Atribuþiile
prevãzute la literele k), s), w) ºi y) de la alin
(2) pot fi delegate cãtre directorii Societãþii.
Atribuþiile Consiliului de Administraþie
primite prin delegare din partea adunãrii
generale a acþionarilor, în condiþiile legii, nu
pot fi delegate directorilor." o alineatele al
4-lea, al 5-lea ºi al 6-lea se abrogã. (xxii) Art.
22 Obligatii si raspunderi se modificã dupã
cum urmeazã: o titlul articolului se modificã
dupã cum urmeazã: "Art. 22 Obligaþiile
Administratorilor" o alineatele începând cu
al 2-lea ºi terminând cu al 8-lea se preiau, cu
modificãri, la Art. 24 Funcþionarea
Consiliului de Administraþie, articol nou
introdus o alineatul al 13-lea se preia la Art.
23 Rãspunderile Administratorilor (xxiii) Art.
23 se modificã dupã cum urmeazã: o titlul
articolului se modificã dupã cum urmeazã:
"Art. 23 Rãspunderile Administratorilor" o se
introduce alin. (2) prin preluarea
nemodificatã a alineatului al 13-lea de la Art.
22 (xxiv) Se introduce Art. 24 Funcþionarea
Consiliului de Administraþie cu urmãtorul
cuprins: o alin (2) - (5) de la Art. 22 se preiau
ºi se modificã având urmãtorul cuprins: " (1)
Consiliul de Administraþie se întruneºte cel
puþin trimestrial. (2) Convocarea Consiliului
de Administraþie se face de cãtre Preºedinte
din iniþiativã proprie, sau la cererea motivatã
a cel puþin 2 dintre membrii sãi sau a
Directorului General. În acest caz, ordinea
de zi este stabilitã de cãtre autorii cererii. (3)
Convocarea fiecãrei ºedinþe a Consiliului de
Administraþie se face printr-un convocator
transmis tuturor administratorilor cu cel puþin
7 zile calendaristice înainte de data ºedinþei,
la adresa de domiciliu sau la adresa de
poºtã electronicã, notificate de cãtre
administratori. Convocatorul va cuprinde
data, ora, locul ºi ordinea de zi a ºedinþei
cuprinzând în detaliu elementele care se vor
discuta, ºi va fi însoþit de toate informaþiile ºi
documentele necesare luãrii unei decizii. (4)
În mod excepþional, se poate renunþa la
termenul de 7 zile calendaristice pentru
convocare cu acordul unanim al tuturor
administratorilor. (5) Participarea la
ºedinþele Consiliului de Administraþie se
poate face, direct sau prin mandatar, prin
prezenþã fizicã la locul, data ºi ora stabilite
prin convocator sau prin intermediul
mijloacelor de comunicare la distanþã sau
prin transmiterea votului prin poºtã
electronicã." o alin (6), (8) ºi (9) de la Art. 22
se preiau fãrã modificãri o alin (7) de la Art.
22 se preia ºi se modificã având urmãtorul
cuprins: " (7) Pentru întrunirea cvorumului
unei ºedinþe a Consiliului de Administraþie
este necesarã participarea majoritãþii
administratorilor în funcþie la data ºedinþei.
În absenþa cvorumului necesar, ºedinþa se
convoacã din nou în aceleaºi condiþii la o
datã stabilitã de Preºedinte. Cerinþele de
cvorum se aplicã ºi pentru ºedinþa
amânatã." o se introduc alineatele (10) ºi
(11) cu urmãtorul cuprins: "(10) În cazul
ºedinþelor care se desfãºoarã exclusiv prin
transmiterea votului prin poºtã electronicã,
procesul verbal va consta din mesajele prin
care membrii Consiliului de Administraþie
ºi-au exprimat votul, împreunã cu toate
mesajele transmise între membri Consiliului
de Administraþie privitoare la problemele
înscrise pe ordinea de zi, care au condus la
luarea unei decizii. (11) Societatea va
acoperi în limite rezonabile cheltuielile
suportate de membrii Consiliului de
Administraþie în exercitarea mandatului lor,
precum ºi costurile asigurãrii de rãspundere
civilã profesionalã încheiatã în limitele
aprobate de adunarea generalã a
acþionarilor." (xxv) Alin (2) de la Art. 24
Preºedintele Consiliului de Administraþie
renumerotat Art. 25 se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins: " (2) Preºedintele
vegheazã la buna funcþionare a organelor
Societãþii, convoacã Consiliul de
Administraþie, vegheazã asupra informãrii
adecvate a membrilor Consiliului de
Administraþie cu privire la punctele aflate pe
ordinea de zi ºi prezideazã ºedinþele
Consiliului de Administraþie ºi ale adunãrilor
generale ale acþionarilor. Preºedintele poate
delega cãtre Secretarul Consiliului de
Administraþie atribuþiile de convocare a
Consiliului de Administraþie ºi de prezidare a
adunãrilor generale ale acþionarilor." (xxvi)
Titlul CAPITOLULUI VII CONDUCEREA
EXECUTIVA, DIRECTORII SOCIETATII se
modificã dupã cum urmeazã: " CAPITOLUL
VII CONDUCEREA SOCIETÃÞII" (xxvii) Art.
25 se modificã dupã cum urmeazã: o titlul
articolului se modificã dupã cum urmeazã:
"Art. 26 Delegarea conducerii" o primul
alineat se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins: "(1) Consiliul de Administraþie
deleagã conducerea Societãþii prin mandat
unui Director General, unui Director General
Adjunct, unui Director Financiar ºi unui
Director Operaþional, numiþi de cãtre
Consiliul de Administraþie dintre
administratori sau din afara Consiliului de
Administraþie. Directorul General Adjunct
poate exercita ºi mandatul de Director
Operaþional." o al 2-lea alineat se modificã ºi
va avea urmãtorul cuprins: "(2) Directorii pot
fi revocaþi oricând de cãtre Consiliul de
Administraþie." o al 5-lea alineat se modificã
ºi va avea urmãtorul cuprins: "(5) Directorii
sunt obligaþi sã punã la dispoziþia oricãrui
membru al Consiliului de Administraþie
informaþii cu privire la conducerea operativã
a Societãþii." (xxviii) Art. 26 Atribuþii de
reprezentare se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins: " Art. 27 Atribuþii de
reprezentare (1) Societatea este
reprezentatã în raport cu terþii ºi în justiþie de
cãtre Directorul General ºi de cãtre
Directorul General Adjunct, acþionând
separat sau împreunã. (2) Oricare doi
directori, acþionând împreunã, au
competenþa de a încheia, în numele ºi pe
seama Societãþii, orice act juridic necesar
desfãºurãrii activitãþii Societãþii, cu o valoare
care nu depãºeºte 15.000.000 Euro. (3)
Oricare dintre directori, acþionând separat,
are competenþa de a încheia, în numele ºi pe
seama Societãþii, orice act juridic necesar
desfãºurãrii activitãþii Societãþii, cu o valoare
care nu depãºeºte 5.000.000 Euro. (4) În
cazurile în care în conformitate cu
prevederile imperative ale legii sau ale
acestui Act Constitutiv este necesarã
aprobarea adunãrii generale a acþionarilor,
încheierea actelor prevãzute la alin (2) ºi (3)
se va face numai dupã aprobarea lor de
cãtre adunarea generalã a acþionarilor. (5)
Încheierea unor acte juridice cu valoare mai
mare de 15.000.000 Euro se va face numai
cu aprobarea Consiliului de Administraþie,
sau a adunãrii generale a acþionarilor, în
conformitate cu prevederile imperative ale
legii sau ale prezentului Act Constitutiv. (6)
Oricare dintre directori acþionând separat
are competenþa de a reprezenta Societatea
în raport cu instituþiile de credit (i.e. bãnci,
instituþii financiare non-bancare etc.) cu
scopul de a realiza, în numele ºi pe seama
Societãþii, orice formalitate necesarã
realizãrii oricãror operaþiuni de platã prin
orice mijloace bancare de platã, indiferent
de sumã, în acest sens fiind îndreptãþit sã
depunã specimen de semnãturã. (7)
Societatea înregistreazã la Registrul

Comerþului
numele
persoanelor
împuternicite sã reprezinte Societatea.
Acestea depun la Registrul Comerþului
specimene de semnãturã. (8) Oricare dintre
puterile date directorilor Societãþii, colectiv
sau individual, pot fi realizate direct sau prin
persoane împuternicite, inclusiv prin
salariaþi ai Societãþii." (xxix) Art. 27 se preia
cu modificãri la Art. 28 Personalul Societãþii
(xxx) La Art. 28 Personalul Societãþii se
introduce alin (2) cu urmãtorul conþinut
(preluat cu modificãri de la Art. 27): "(2)
Persoanele ce urmeazã a ocupa funcþia de
Director de departament sunt angajate de
Directorul General al Societãþii, dupã
consultarea Consiliului de Administraþie."
(xxxi) Titlul CAPITOLULUI VIII
ACTIVITATEA SOCIETATII, SITUATIILE
FINANCIARE ANUALE se modificã dupã
cum urmeazã: " CAPITOLUL VIII
ACTIVITATEA SOCIETÃÞII" (xxxii) Art. 29
se modificã dupã cum urmeazã: o titlul
articolului se modificã dupã cum urmeazã:
"Art. 29 Exerciþiul financiar ºi evidenþa
contabilã" o primul alineat se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins: "(1) Exerciþiul
financiar începe la 1 ianuarie ºi se terminã la
31 decembrie al fiecãrui an." (xxxiii) Art. 30
se abrogã. (xxxiv) Art. 33 Calculul ºi
repartizarea profitului se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins: " Art. 32 Calculul ºi
repartizarea profitului (1) Profitul Societãþii
se stabileºte pe baza situaþiilor financiare
aprobate de adunarea generalã. (2) Profitul
rãmas dupã plata impozitului pe profit se va
repartiza conform hotãrârii adunãrii
generale, în conformitate cu dispoziþiile
legale ºi cu prevederile acestui Act
Constitutiv. (3) Cota - parte din profit ce se
plãteºte fiecãrui acþionar constituie dividend.
(4) Adunarea generalã a acþionarilor poate
hotãrî plata de dividende la propunerea
Consiliului de Administraþie ºi în acord cu
Politica de dividend a Societãþii, odatã cu
aprobarea situaþiilor financiare anuale, sau
trimestrial pe baza situaþiilor financiare
interimare, urmând ca regularizarea
diferenþelor rezultate din distribuirea
dividendelor în timpul anului sã se facã prin
situaþiile financiare anuale în conformitate
cu prevederile legale. (5) Consiliul de
Administraþie poate propune iar adunarea
generalã a acþionarilor poate aproba
distribuirea de dividende extraordinare prin
distribuirea rezervelor constituite pe seama
profiturilor rãmase nedistribuite în exerciþiile
financiare încheiate sau a altor rezerve
distribuibile. (6) Plata dividendelor se face în
numerar sau în acþiuni nou emise de cãtre
Societate distribuite în contul dividendelor
cãtre acþionarii îndreptãþiþi, dupã cum
hotãrãºte adunarea generalã a acþionarilor,
la propunerea Consiliului de Administraþie."
(xxxv) Art. 34 Fondul de rezervã se modificã
ºi va avea urmãtorul cuprins: " Art. 33 Fondul
de rezervã (1) Societatea constituie fondul
de rezervã prin prelevarea anual a cel puþin
5% din profitul Societãþii, pânã ce fondul de
rezervã atinge minimum a cincea parte din
capitalul social. (2) Fondul de rezervã se
completeazã pânã la nivelul prevãzut la alin
(1) în orice situaþie în care valoarea lui scade
sub acest nivel." (xxxvi) Titlul CAPITOLULUI
IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE,
DIZOLVAREA, LICHIDAREA se modificã
dupã cum urmeazã: " CAPITOLUL IX
MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV,
DIZOLVAREA
ªI
LICHIDAREA
SOCIETÃÞII" (xxxvii) Art. 38, Art. 39 ºi Art.
40 se abrogã (xxxviii) Articolele ºi alineatele
nemodificate se numeroteazã în mod
corespunzãtor 4. Aprobarea datei de 15
aprilie 2022 ca datã de înregistrare pentru
identificarea acþionarilor asupra cãrora se
rãsfrâng efectele hotãrârii AGEA privitoare
la modificarea actului constitutiv; 5.
Împuternicirea preºedintelui AGA,
domnul/doamna [?], având CNP [?],
identificat (-ã) cu [?], eliberatã de [?], la data
de [?], valabilã pânã la data de [?], pentru
semnarea în numele acþionarilor a tuturor
Hotãrârilor adoptate de AGA ºi pentru
îndeplinirea tuturor formalitãþilor legale în
faþa Autoritãþii de Supraveghere Financiarã,
a Depozitarului Central, a Bursei de Valori
Bucureºti, inclusiv pentru îndeplinirea
tuturor formalitãþilor de înscriere la Oficiul
Registrului Comerþului a menþiunilor
corespunzãtoare hotãrârilor adoptate de
AGA, în vederea executãrii ºi înregistrãrii
hotãrârilor ºi deciziilor adoptate, cu
posibilitatea sub-mandatãrii cãtre terþe
persoane. INFORMAÞII PRIVIND
DREPTURILE ACÞIONARILOR ªI
PARTICIPAREA LA AGA În considerarea
mãsurilor impuse de autoritãþile române în
legãturã cu prevenirea rãspândirii
COVID-19, Societatea pune la dispoziþia
acþionarilor platforma electronicã online
E-vote pentru participare ºi vot la AGA în
condiþii de maximã siguranþã, ºi recomandã
ºi îºi încurajeazã acþionarii: o sã consulte
Regulamentul AGA TTS publicat pe
website-ul Societãþii ro.tts-group.ro/ în
secþiunea Relaþia cu investitorii ->
Guvernanþã Corporativã -> Documente
pentru a se informa privitor la regulile privind
organizarea ºi desfãºurarea AGA, precum ºi
la modalitãþile în care îºi pot exercita
drepturile legate de participarea la AGA, o
sã acceseze ºi sã descarce materialele
informative si formularele pentru AGA în
format electronic, de pe pagina web
dedicatã AGA https://ro.tts-group.ro/
agea01_04042022.html, evitând astfel
ridicarea acestora de la sediul social al
Societãþii, o sã participe ºi sã îºi exercite
dreptul de vot în cadrul AGA prin intermediul
platformei on-line E-vote pusã la dispoziþie
de Societate, o sã voteze prin
corespondenþã, în situaþia în care nu doresc
sã utilizeze platforma online E-vote, o sã
utilizeze, în mãsura posibilului, comunicarea
prin e-mail cu semnãturã electronicã
extinsã, în locul transmiterii de documente
prin poºtã sau curier, ºi o sã verifice cu
regularitate secþiunea dedicatã investitorilor
"Relaþii cu Investitorii" de pe website-ul
Societãþii (ro.tts-group.ro/) pentru noutãþi
referitoare la organizarea AGA. I. Dreptul de
participare la AGA Au dreptul de a participa
la AGA toþi acþionarii înregistraþi în Registrul
acþionarilor la Data de Referinþã. Acþionarii
îndreptãþiþi pot participa la AGA, direct sau
prin reprezentant: - Prin prezenþã fizicã, Prin utilizarea metodei de vot prin
corespondenþã - Prin utilizarea platformei
electronice on-line E-vote, în baza
prevederilor art. 105 alin. (17) din Legea
24/2017 ºi ale art. 197 din Regulamentul
ASF nr. 5/2018. Procedura de vot se
deschide începând cu data încãrcãrii
registrului acþionarilor la Data de Referinþã
furnizat de Depozitarul Central S.A. pe
platforma electronicã on-line E-vote, datã ce
va fi anunþatã prin email cãtre acþionarii
înregistraþi în baza de date a Societãþii ºi prin
publicarea unui anunþ în secþiunea "ªtiri" pe
platforma bvb.ro. II. Materialele informative
privind ordinea de zi, formulare ºi alte
informaþii privind AGA Materialele
informative referitoare la problemele incluse
pe ordinea de zi a AGA, formularele pentru
procura specialã ºi pentru procura generalã,
formularele de vot prin corespondenþã,

proiectele de hotãrâri, instrucþiuni privind
înregistrarea acþionarilor pe platforma
E-vote ºi utilizarea acesteia precum ºi orice
alte informaþii referitoare la AGA vor fi puse
la dispoziþia acþionarilor ºi se vor putea
obþine, începând cu data de 1 martie 2022,
fie de pe pagina de internet a Societãþii, fie
de la sediul social al Societãþii, în fiecare zi
lucrãtoare între orele 09:00 - 16:00. III.
Participarea la AGA prin reprezentant
Acþionarii pot participa la AGA prin
reprezentant. Reprezentarea acþionarilor se
va putea face ºi prin alte persoane decât
acþionarii, în baza unei procuri speciale sau
a unei procuri generale, în conformitate cu
dispoziþiile art. 105 alin. (10) - (16) din Legea
nr. 24/2017. Procurile de reprezentare vor fi
transmise astfel încât sã fie recepþionate de
cãtre Societate pânã la data de 29 martie
2022 ora 17:00. IV. Dreptul acþionarilor de a
introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA
ºi de a face propuneri de hotãrâri pentru
punctele de pe ordinea de zi Unul sau mai
mulþi acþionari reprezentând individual sau
împreunã cel puþin 5% din capitalul social al
Societãþii au dreptul de a introduce puncte
pe ordinea de zi a AGA, precum ºi de a
propune proiecte de hotãrâri pentru
punctele de pe ordinea de zi a AGA, în
conformitate cu dispoziþiile art. 105 alin. (10)
- (16) din Legea nr. 24/2017. Propunerile vor
fi transmise astfel încât sã fie recepþionate
de cãtre Societate pânã la data de 14 martie
2022 ora 17:00. V. Dreptul acþionarilor de a
adresa întrebãri privind ordinea de zi a AGA
Fiecare acþionar are dreptul sa adreseze
Consiliului de Administraþie întrebãri în scris,
înaintea datei de desfãºurare a AGA, privind
punctele de pe ordinea de zi, în conformitate
cu dispoziþiile art. 198 din Regulamentul
ASF nr. 5/2018. Întrebãrile vor fi transmise
astfel încât sã fie recepþionate de cãtre
Societate pânã la data de 29 martie 2022 ora
17:00. VI. Dreptul acþionarilor de a vota prin
corespondenþã Formularele de vot
completate cu opþiunile de vot ºi
documentele de identificare relevante vor fi
transmise astfel încât societatea sã le
recepþioneze pânã la data de 29 martie 2022
ora 17:00. Acest termen nu este aplicabil în
cazul participãrii la AGA prin utilizarea
platformei electronice E-vote, acþionarii
înregistraþi la Data de Referinþã putând ºã-ºi
exprime votul utilizând aceastã platformã,
atât înainte de ºedinþa AGA cât ºi în timpul
acesteia. Prevederile de mai sus se
completeazã cu prevederile Regulamentului
AGA TTS aprobat prin Decizia CA nr.
1/30.09.2021, disponibil pentru consultare
pe website-ul TTS Societãþii ro.tts-group.ro/
în secþiunea Relaþia cu investitorii ->
Guvernanþã Corporativã -> Documente
Alexandru-Mircea MIHÃILESCU Preºedinte
al Consiliului de Administraþie

LICITATII BRM
BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI,
organizeazã în data 17.03.2022, ora 1000 la
sediul sãu, procedura de licitaþie deschisã,
urmata de strigare libera a pretului, prin care
care S.N. T. F.M “CFR MARFÃ” S.A. în
temeiul prevederilor Legii nr.357/2005
privind bursele de mãrfuri ºi Regulamentului
BRM privind încheierea contractelor de
achiziþie de produse, servicii sau lucrãri,
doreºte sã achiziþioneze „uleiuri minerale”,
conform Documentatiei. Documentele de
înscriere ºi participare la procedurã,
prevãzute în documentaþia licitaþiei, se
depun la sediul BRM, pânã în data de
17.03.2022, ora 900. Documentaþia
aferentã procedurii se poate ridica de la
sediul BRM contra sumei de 200 lei, la care
se adaugã TVA. Informaþii privind
desfãºurarea procedurii la telefon:
021/317.47.45; fax : 021/317.28.78 *

LICITATII
S.C. EMANUEL ONOFREI S.N.C.
Botoºani-în faliment, vinde prin licitaþie
(Botoºani, str.1 Decembrie 48), în
02.03.2022, orele 09:00, FERMÃ
CREªTERE PUI, Cucorãni, jud. Botoºani,
compusã din: 5 hale zootehnice/buncãre,
Scsol=10.465 m.p., magazie, post trafo ºi
teren=25.172 m.p. Preþul=599.440 euro,
plus T.V.A. Tel:0744/85.31.58. *
M ECATIM SA – in faliment, CUI:
RO2488022, prin lichidator judiciar
AGENÞIA DE INSOLVENÞÃ SPRL cu
sediul in Bucuresti, Str. B. P. Hasdeu, nr. 12,
sector 5, tel. 021.319.45.56 fax
031.421.79.51, e-mail: office@agentia
deinsolventa.ro, anunþã organizarea licitaþiei
publice cu strigare, in data de 03.03.2022
ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar, în
vederea vânzãrii proprietatii imobiliare
constand in: teren intravilan in suprafata de
102.018 mp si constructii industriale, inscris
in CF nr. 446225 Timisoara, situat in
Timisoara, Cal. Stan Vidrighin nr. 9, Jud.
Timis (fosta Cal. Buziasului nr. 5). Pretul de
pornire este 43.323.721,25 lei + TVA. Daca
la acest termen imobilul nu va fi adjudecat,
licitatia se va relua in aceleasi conditii, in
10.03.2022, 17.03.2022, 24.03.2022 ora
14.00. Pot participa la licitaþie toate
persoanele fizice ºi/sau juridice cu
respectarea conditiilor prevazute in Caietul
de sarcini. Informaþii suplimentare puteþi
obþine de la lichidatorul judiciar. *
ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL
lichidator judiciar al GUARANTEED GUARD
SECURITY SRL, organizeazã licitaþii
publice cu strigare, pentru vânzarea
autoturismului Dacia Duster Laureat, 1,5
dCi, 110 CP, 4X4, fabricaþie 2015, la preþul
de 25.500 lei + TVA. Licitaþiile vor avea loc în
zilele de 08.03.2022, 15.03.2022,
22.03.2022 ºi 29.03.2022, ora 14:00 la
sediul lichidatorului judiciar din Bucureºti,
Splaiul Unirii, nr. 16, et. 1, birourile
101-102-114A, Muntenia Business Center.
Pentru participarea la licitaþie este necesarã
achiziþionarea caietului de sarcinu în sumã
de 850 lei+TVA ºi a garanþiei de participare
la licitaþie de 10% din valoarea de pornire la
licitaþie a bunului. Informaþii la e-mail:
office@artemislegalinsolvency.ro, Tel.
031/434.05.89. *
INSOLVENT
CONSULT
SPRL
administrator judiciar al SC FORICON S.A.
Deva – societate în reorganizare judiciarã,
CUI RO2113650, organizeazã licitaþie
publicã în data de 09.03.2022 ora 1200, la
sediul sãu din Deva, str. M. Eminescu, nr.
11, ap. 2, pentru vânzarea urmãtoarele
imobile: CASA DE VACANÞÃ: CABANÃ
VILA FOR RETEZAT Imobilul este situat în
sat Clopotiva, comuna Râul de Mori, zona
Gura Zlata, jud. Hunedoara ºi este compus
din: teren intravilan împrejmuit, categoria
curþi construcþii, înscris în CF 64796 Râu de
Mori, în suprafaþã de 1.445 mp, ºi casa de
vacanþã, cu regim de înãlþime S+P+E+M, an
PIF 2003, cu suprafaþa desfãºuratã de 528
mp, subsol 69 mp, parter 171mp, etaj 152
mp ºi mansardã 136 mp, înscrisã în CF sub
A1.1 : 64776-C1. Activul se vinde ca
ansamblu funcþional împreunã cu bunurile
mobile din dotare. Preþul de pornire a
licitaþiei este de 1.781.316 lei, cu scutire de
tva ºi 17.983 lei +tva pentru bunurile mobile.

TEREN INTRAVILAN RETEZAT Activul
este situat în sat Clopotiva, comuna Râul de
Mori, zona Gura Zlata, jud. Hunedoara ºi
este un teren intravilan împrejmuit parþial cu
gard din beton, categoria curþi construcþii,
înscris în CF 64797Râu de Mori, în
suprafaþã de 215 mp, parcela 5960/2/2.
Preþul de pornire a licitaþiei este 26.956 lei,
exclusiv tva. Se vinde cu aplicarea tva sau
cu taxare inversã dacã cumpãrãtorul este
înregistrat în scopuri de tva, conform art. 331
Cod Fiscal Garanþia de participare la licitaþie
este de 10% din preþul de pornire. Caietul de
sarcini ºi orice informaþii sunt la dispoziþia
eventualilor cumpãrãtori la tel 0254-226006. *
INSOLVENT CONSULT IPURL lichidator
judiciar al SC BELLADONA FARM SRL
organizeazã licitaþie publicã în data de
10.03.2022, ora 1100, la sediul lichidatorului
din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2,
pentru vânzarea proprietãþii imobiliare
„Spaþiu comercial”, situat în Deva, B-dul Iuliu
Maniu, bl. B1, parter, jud. Hunedoara,
compus din: apartament nr. 1 -CF
63567-C1-U9 Deva ºi apartament nr. 2 -CF
63567-C1-U10 Deva, suprafaþã utilã de cca
95 mp, la preþul de pornire de 339.520 lei.
Garanþia de participare la licitaþie de 10% din
preþul de pornire ºi caietul de sarcini se
achitã cu 24h înainte de data ºi ora licitaþiei.
Caietul de sarcini ºi orice informaþii la tel
0254-226006 sau 0741018059. *
SUBSCRISA CITR Filiala Bucureºti SPRL,
cu sediul procesual de comunicare a actelor
ales din Bucureºti, str. Gara Herãstrãu nr. 4,
Green Court, et. 3, Sector 2, înmatriculatã la
Registrul Societãþilor Profesionale al
U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având
Cod de Identificare Fiscalã RO 26171764, în
calitate de administrator judiciar al Societãþii
IPTANA SA (în reorganizare judiciarã, in
judicial reorganisation, en redressement),
cu sediul în Bucureºti, Bulevardul Dinicu
Golescu 36, CUI 1583816 ºi J40/1747/1991,
desemnatã de judecãtorul-sindic prin
încheierea de ºedinþã pronunþatã la data de
23.06.2017, în dosarul nr. 21477/3/2017,
aflat pe rolul Tribunalului Bucureºti - Secþia
a-VII-a Civilã, ORGANIZEAZÃ LICITAÞIE
PUBLICÃ COMPETITIVÃ CU STRIGARE
CU PREÞ ÎN URCARE pentru valorificarea
urmãtoarelor active mobile: 1. Aparat
forfecare – la preþul de 452 EUR exclusiv
TVA. 2. Autocamion marca ROMAN, nr.
înmatriculare B 91 TWW la preþul de 5.753 la
preþul de EUR exclusiv TVA. 3. Autoturism
marca Dacia Duster, nr. înmatriculare B 70
WPT – la preþul de 4.745 EUR exclusiv TVA.
4. Autoturism marca Dacia Logan, nr.
înmatriculare B 80 LBL – la preþul de 1.690
EUR exclusiv TVA. Cu privire la TVA se vor
aplica normele ºi reglementãrile Codului
Fiscal în vigoare la data transferului
dreptului de proprietate pentru fiecare tip de
activ în parte. Licitaþia va avea loc prin
mijloace de comunicare la distanþã, în data
de 09.03.2022 ora 13:00. Pentru bunurile
neadjudecate, se va organiza o nouã licitaþie
în data de 16.03.2022 ora 13.00. Garanþia
de participare este de 10% din preþul de
pornire fãrã TVA. Garanþia nu este
purtãtoare de TVA. Achiziþionarea Caietului
de sarcini este obligatorie pentru
participarea la licitaþie ºi este în cuantum de
600 Lei + TVA pentru fiecare bun.
Documentaþia de înscriere la licitaþie va
trebui depusã pânã la ora 12:00 a zilei
anterioare ºedinþei de licitaþie, cu opis
semnat, în care se vor enumera
documentele ºi numãrul de file, la datele de
contact ale acestuia, conform detaliilor din
publicaþia de vânzare. În cazul în care, ziua
anterioarã zilei de desfaºurare a licitaþiei
este o zi nelucratoare, ziua se va împlini la
ora 12:00 a primei zile lucrãtoare anterioare
zilei licitaþiei. Totodatã, în cazul în care
documentele vor fi depuse fizic la sediul
organizatorului licitaþiei, acestea vor fi
depuse în programul de muncã al
administratorului judiciar. De asemenea
documentele de înscriere la licitaþie pot fi
transmise în formã electronicã, în acelaºi
termen maxim, cu confirmare de primire, la
adresa de e-mail: bucureºti@citr.ro. Cei
interesaþi pot obþine date suplimentare ºi
informaþii pe platforma de vânzãri a
administratorului judiciar sales.citr.ro / Bun
cãutat IPTANA S.A, la telefon 0732.712.904
sau la adresa de e-mail adrian.draghici
@citr.ro. *
SUBSCRISA CITR Filiala Ilfov SPRL, cu
sediul în Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae
nr. 61, et. 3, ap. 11, judeþul Ilfov,
înmatriculatã la Registrul Formelor de
Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0718
având CUI RO32639607, cu sediul
procesual ales pentru comunicarea actelor
în Green Court, str. Gara Herãstrãu nr. 4, et.
3, Sector 2, Bucureºti, în calitate de
lichidator judiciar al societãþii OCTAGON
CONTRACTING & ENGINEERING SA, cu
sediul social în Bucureºti, sector 1, str.
Grigore Alexandrescu, nr. 57, CUI
18038946 ºi J40/17257/2005, desemnatã
prin încheierea de ºedinþã din data de
05.04.2019, pronunþatã de Tribunalul
Bucureºti în dosarul 8262/3/2019, aflat pe
rolul Tribunalului Bucureºti – Secþia a VII-a
Civilã, ORGANIZEAZÃ LICITAÞIE
PUBLICÃ CU STRIGARE ªI PREÞ ÎN
URCARE pentru valorificarea unor active
imobile: 1. Teren extravilan în suprafaþã de
5.000 mp, situat în Codlea, Jud. Braºov,
identificat prin nr. CF 101629, nr. Cad.
101629, la preþul de 14.131 EUR exclusiv
TVA. 2. Teren extravilan în suprafaþã de
5.000 mp, situat în Codlea, Jud. Braºov,
identificat prin nr. CF 101631, nr. Cad.
101631, la preþul de 14.131 EUR exclusiv
TVA. 3. Teren extravilan în suprafaþã de
7.800 mp, situat în Codlea, Jud. Braºov,
identificat prin nr. CF 101944, nr. Cad.
101944, la preþul de 25.214 EUR exclusiv
TVA. 4. Teren extravilan în suprafaþã de
7.800 mp, situat în Codlea, Jud. Braºov,
identificat prin nr. CF 101948, nr. Cad.
101948, la preþul de 25.214 EUR exclusiv
TVA. 5. Teren extravilan în suprafaþã de
7.800 mp, situat în Codlea, Jud. Braºov,
identificat prin nr. CF 101945, nr. Cad.
101945, la preþul de 25.214 EUR exclusiv
TVA. 6. Teren extravilan în suprafaþã de
7.800 mp, situat în Codlea, Jud. Braºov,
identificat prin nr. CF 101949, nr. Cad.
101949, la preþul de 25.214 EUR exclusiv
TVA. Cu privire la TVA se vor aplica
prevederile Codului Fiscal în vigoare la data
transferului dreptului de proprietate, pentru
fiecare tip de active în parte. Licitaþia va avea
loc prin mijloace de comunicare la distanþã,
în data de 05.04.2022, ora 16:00. Pentru
bunurile neadjudecate, se va mai organiza o
licitaþie în data de 12.04.2022, în aceleaºi
condiþii de preþ ºi orã. Dreptul de
preempþiune asupra activelor, acolo unde
este cazul, se va exercita în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2014, care se va
completa, în mãsura în care nu contravin, cu
dispoziþiile Codului de procedurã civilã (art.
1738, 848, 846 alin. (12), respectiv ale
Codului Civil (art. 1849), conform art. 342 din
aceeaºi Lege. Garanþia de participare este
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