Comunitate 11

Vineri, 2 noiembrie 2018

Numărul turiștilor care vizitează orașul a crescut

Oradea, destinație turistică
În data de 26 octombrie, la Athenee
Palace Hilton București, au avut loc
două evenimente de promovare a Oradei, orașul fiind prezentat invitaților de
către Asociația Visit Oradea, organizația
de management al destinației din cadrul
administraţiei locale.

Primul eveniment al zilei a fost „Oradea,
The New Tech Platform”, eveniment ce s-a
adresat companiilor și start-up-urilor IT,
cărora Oradea le pune la dispoziție un mediu corect de afaceri și programe menite să
le susțină dezvoltarea.
Poziția Oradei ca oraș propice dezvoltării
business-urilor este confirmată și de cifre.
Astfel, pe parcursul anilor 2017-2018, Oradea s-a poziționat ca fiind cel mai eficient
oraș din România în ceea ce privește valoarea cheltuielilor de capital de 240,4 milioa-

Convocator

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Simbeton

SA,

cu sediul în Oradea, str. Uzinelor nr.
12, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului Bihor: J/05/78/2001,
cod unic de înregistrare RO 13704180, în
temeiul prevederilor Legii nr. 31/ 1990
completată şi republicată, a legii 297/2004
şi a Actului Constitutiv, convoacă pentru
data de 4 decembrie 2018, ora 12.00, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru acţionarii înscrişi în registrul
acţionarilor societăţii ţinut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucureşti,
la data de referinţă 19 noiembrie 2018, cu
menţiunea că doar persoanele care sunt acţionari la aceasta dată au dreptul de a participa şi de a vota.
Adunarea îşi va desfăşura lucrările la
sediul societăţii din Oradea, str. Uzinelor
nr. 12, jud. Bihor, sala de consiliu, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea revocării din funcția de
administrator al societății, din motive care
nu îi sunt imputabile, a doamnei Daniela
Danci, începând cu data hotărârii Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a
doamnei Daniela Danci, pentru perioada
mandatului de administrator, îndeplinit în
anul 2018 până la data ținerii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. Aprobarea numirii domnului Ovidiu
Vilciu, în funcția de membru al Consiliului
de Administrație, durata mandatului fiind
de 4 ani, începând cu data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
Datele privind domiciliul şi calificarea
profesioanală a domnului Vilciu, se află la
dispoziţia acţionarilor şi pot fi consultate la
sediul societăţii.
4. Aprobarea numirii domnului Ovidiu
Vilciu în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data
hotărârii Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor şi modificării art. 12.1 din
Actul Constitutiv al societăţii pentru a reflecta această numire.
5. Modificarea art. 13.5 din cadrul Cap.

ne de euro și a fondurilor europene atrase,
în valoare de 140,6 milioane de euro (conform studiului UrbanizeHuB).
Ziua a continuat cu evenimentul „Oradea, The Art în Travel and Business”, la
care au participat reprezentanți din industria hotelieră și ai agențiilor de turism, eveniment care a conturat poziția Oradiei în
topul orașelor turistice din țară. În ultimii
cinci ani, numărul turiștilor care vizitează
acest oraș a crescut constant (cu 20% în fiecare an) ajungând, în 2017, la 223.356 de
vizitatori, depășind numărul de locuitori ai
orașului (206.000).
Un alt aspect discutat au fost investițiile
făcute de administraţia locală în infrastructură și refacerea monumentelor istorice și
înfrumusețarea orașului, poziționarea fiind
cea de capitală Art Nouveau a României, un
centru cultural care se mândrește cu o istorie veche de peste 900 de ani.
V. - Conducerea, Administrarea Societății
din Actul Costitutiv al societății, acesta urmând a avea următoarea formulare:
,,13.5
Hotărârile
Consiliului
de
Administrație se iau cu votul afirmativ a
cel puțin doi dintre cei trei membri, iar în
caz de paritate, va decide acționarul majoritar.’’
6. Modificarea art. 15.1 Cap. V. - Conducerea, Administrarea Societății din Actul
Costitutiv al societății, acesta urmând a
avea următoarea formulare:
,,15.1 Consiliul de Administratie al Societatii reprezinta societatea in raport cu
tertii si in justitie. Membrii Consiliului
de Administrație, inclusiv Președintele,
au puteri limitate și reprezintă Societatea
față de terțe persoane doar prin semnătura
conjunctă a oricăror doi membri, conform
principiului ,, Dublei Semnături’’.
7. Modificarea și completarea Actului
Constitutiv al societății pentru a reflecta
revocarea administratorului şi numirea
unui nou administrator, precum și modul
de exercitare a puterile lor, astfel cum au
fost confirmate mai sus.
8. Aprobarea înregistrării Actului Constitutiv actualizat Nr. XIII al Societății, aşa
încât să reflecte modificările propuse, la
Oficiul Registrului Comerțului.
9. Aprobarea împuternicirii (i) d-rei
Oprean Gabriela, cetăţean român, domiciliat în com. Şoimuş, nr. 16, jud. Hunedoara, legitimată cu cartea de identitate seria
HD nr. 667139, eliberată de către SPCLEP
Deva, la data de 06.08.2013; (ii) Domnului
Cristian Virgil Popescu, cetățean roman,
domiciliate în București, Şos. Pantelimon,
nr. 286, bl. 41, sc. 3, et. 6, ap.103, identificat
cu CI seria RD nr. 817312, emisă de SPCEP
Sector 2, București, la data de 31.08.2012,
CNP 1800618250024, avocat în cadrul
SCA Popovici Nițu Stoica & Asociații;
(iii) Doamnei Lavinia Tomescu, cetățean
român, domiciliate în București, str. Victor Eftimiu, nr. 4-6, sc. B, apt. 46, Sector
1, identificată cu CI seria RD, nr. 801251,
CNP 1800205090079, avocat în cadrul
SCA Popovici Nițu Stoica & Asociații; și/
sau (iv) oricarui alt avocat din cadrul SCA
Popovici Nițu Stoica &Asociații, cu sediul
în București, Calea Dorobanți, nr. 239, etaj
6, sector 1, pentru a acționa în mod individual sau colectiv în numele și pe seama

Cele două întâlniri reprezintă un pas dintr-o campanie pe care Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea o desfășoară
Societății să îndeplinească toate cerinţele
legale prevăzute de lege şi să ia toate măsurile necesare în legătură cu înregistrarea
efectelor şi publicarea hotărârii AGEA
adoptate precum şi de a redacta şi semna
orice document necesar înregistrării la
Oficiul Registrului Comerţului Bihor, Depozitarul Central SA sau ASF a celor hotărâte, inclusiv, dar fără a se limita la
- să redacteze, semneze, modifice, să
depună şi să înregistreze Actul Constitutiv
actualizat al Societăţii, precum şi oricare
şi toate celelalte acte, acorduri, declaraţii,
cereri, acte adiţionale sau acţiuni legale
necesare, în conformitate cu legea română,
pentru implementarea şi înregistrarea hotărârii adoptate la autorităţile competente;
- să reprezinte Societatea şi acţionarii săi
în faţa oricăror persoane fizice sau juridice, autorităţi publice, inclusiv, dar fără a
se limita la Registrul Comerțului, Depozitarul Central SA sau ASF, notarul public,
instituţiile bancare, autorităţile fiscale, în
vederea îndeplinirii tuturor formalităţilor
legale pentru înregistrarea hotărârii adoptate;
- să solicite şi să primească toate documentele necesare pentru implementarea
prezentei hotărâri.
10. Se propune ca data de înregistrare –
data listei acţionarilor asupra cărora se răsfrang hotărârile care s-au adoptat în AGEA
- 20 decembrie 2018, astfel ca ex date este
data de 19 decembrie 2018.
Documentele și informațiile vizând
punctele înscrise pe ordinea de zi se pot
consulta la sediul societății începând cu
data de 5 noiembrie 2018.
Conform art. 125 din Legea 31/1990 republicată, acţionarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară fie personal,
fie prin reprezentant în baza unei procuri
speciale. Conform art. 6 lit. e) din Regulamentul nr. 6/2009 emis de către Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare, formularele de procură specială care urmează să
fie utilizate pentru votul prin reprezentare, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor de
către societate începând cu data de 5 noiembrie 2018, în baza unei cereri formulate
de către aceştia în acest sens. Un exemplar
original al acestor procuri speciale, semnat, va fi depus la sediul Societăţii cu cel

pentru a crește vizibilitatea orașului, precum și fluxurile turistice către Oradea.
n R.C.
puţin 48 de ore înainte de data prevăzută
pentru ţinerea Adunării Generale, un al
doilea exemplar original va fi în posesia
reprezentantului, iar un al treilea exemplar
original va fi păstrat de acţionar. Membrii
Consiliului de Administraţie, directorii,
ori funcţionarii Societăţii , nu îi pot reprezenta pe acţionari.
Drepturile conferite acţionarilor în cadrul Adunării Generale Extraordinare a
Simbeton SA sunt cele atribuite şi indicate în mod expres de către Regulamentul
6/2009 al Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare privind exercitarea anumitor
drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale
şi Regulamentul 7/2010 al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare de modificare a
Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în
cadrul adunărilor generale ale societăţilor
comerciale care sunt de asemenea puse la
dispoziţia acţionarilor. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social,
au dreptul :
- de a introduce puncte noi pe ordinea de
zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de
un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Acţionarii îşi pot
exercita acest drept în termen de cel mult
15 zile de la data publicării convocării;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale; De asemenea acţionarii au dreptul să
adreseze întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a adunării generale. Acţionarii îşi pot exercita acest drept cel târziu cu
o zi lucrătoare înaintea AGEA, respectiv 3
decembrie 2018.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul legal necesar, conform legii, se convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii pentru data
de 05.12.2018, ora 12.00, la aceeaşi adresa
cu aceeaşi ordine de zi, procurile speciale
pentru prima şedinţa fiind valabile şi pentru cea de-a doua convocare.
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAŢIE,
Gurău Dorin Marius.
(769)

