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Arta fotografică, punte de legătură între Oradea și Derecske

Expoziția artistului fotograf Rékasi Attila
Galeria „Ștefan Vilidár István” din
Oradea, administrată de Clubul Fotografic „Nufărul” Oradea, a pregătit
pentru publicul vizitator, dar și pentru
turiști o nouă expoziție de artă fotografică, intitulată „Un sfert de secol”.
De această dată, pe simezele cunoscutei
galerii din Cetatea medievală Oradea (Cor
pul C, etajul 1), au fost instalate fotografii
monochrom și color, realizate de artistul
fotograf Rékasi Attila, din Derecske (HU).
Expoziția personală, intitulată „Un sfert
de secol”, este alcătuită din 25 de fotografii

CONVOCATOR
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990
republicată cu modificarile ulterioare, ale actului
constitutiv al societătii, Hotararea AGA a societatii
TRANSGEX S.A. din 11.11.2015, respectiv din
22.03.2018,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al
societăţii TRANSGEX S.A., cu sediul in loc.
Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal
410072, jud. Bihor, inregistrata la ORC de pe
langa Tribunalul Bihor sub nr. J05/843/2000,
cod fiscal RO 202255, întrunit în sedinţa C.A.
din data de 08.10.2019, in baza Hotârârii C.A.
nr. 1 din 08.10.2019,
Convoacă Adunarea Generală Ordinara
şi Extraordinara a Acţionarilor pentru data
de 11.11.2019, ora 12.00, respectiv 13.00, la
sediul societăţii, pentru toți acționarii înregistrați
la Depozitarul Central S.A. la data de referință
01.11.2019 (care au dreptul de a participa şi de
a vota în cadrul adunării generale) după cum
urmează:
ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ (AGOA)
ORDINE DE ZI:
1. Luarea la cunoștință a încetării mandatului
membrilor / președintelui Consiliului de
Administrație la data de 15.11.2019, ca urmare
a expirării mandatului acestora și, pe cale de
consecință, aprobarea radierii calității de membri
/ președinte ai Consiliului de Administraþie din
evidențele Oficiului Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bihor.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a mem
brilor / președintelui Consiliului de Administrație
pentru mandatul exercitat.
3. Aprobarea alegerii membrilor / președintelui
Consiliului de Administraţie (C.A.) al societăţii
TRANSGEX S.A., în poziţiile devenite vacante,
pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de
16.11.2019.
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională
ale persoanelor propuse pentru funcţia de
administrator se află pe site-ul societatii www.
transgex.ro şi la sediul societăţii, putând fi
consultată şi completată de acţionari, până la data
de 01.11.2019.
4. Aprobarea stabilirii cuantumului remuneratiei
lunare a membrilor si presedintelui C.A. pe
intreaga durata a mandatului.
5. Aprobarea limitelor sau a cuantumului asigurarii
pentru răspundere profesională a membrilor /
presedintelui C.A. şi a Directorului General.
6. Mandatarea din partea societatii TRANSGEX
S.A. a dlui. Iacobescu Aliu - Director General,
pentru negocierea si semnarea contractului de
administrare /de mandat cu membrii / preşedintele
C.A.
7. Aprobarea numirii auditorului financiar
- societatea ACF CONFIDENT SRL – CUI

de mari dimensiuni realizate într-o abor
dare artistică deosebită. Artistul fotograf
maghiar Rékasi Attila va aniversa, în peri
oada 2019-2020, un sfert de secol în carie
ra sa profesională. S-a născut la Derecske
(HU), inspirându-se din tradițiile fotografi
ei din Debrețin. Lucrările sale sunt adesea
denumite „lirice”, datorită utilizării blân
de a culorii și datorită lumii misterioase a
montajelor. Vernisajul expoziției a avut loc
vineri, 29 septembrie, în prezența artistu
lui fotograf, în cunoscuta Galerie - Centru
Expozițional EFA Oradea, Corpul C (etajul

RO2251882 si a auditorului intern - societatea
SILEXPERT SRL - CUI 1276040 si mandatarea
Directorului General - dl. Iacobescu Aliu, pentru
negocierea si semnarea contractelor respective cu o durata minima de 4 ani, in aceleasi conditii
financiare.
8. Aprobarea datei de 27.11.2019 ca data de
înregistrare, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor
asupra carora se rasfrang efectele hotararii
AGOA şi a datei de 26.11.2019 ca ex date data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu
de decontare minus o zi lucrătoare, de la care
instrumentele financiare obiect al hotărârilor
organelor societare se tranzacţionează fără
drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
9. Mandatarea Directorului General al
TRANSGEX S.A., dl. Iacobescu Aliu să
semneze in numele actionarilor hotararile
AGOA, pentru a îndeplini toate formalitatile
necesare aferente hotărârilor AGOA in relaţiile
cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB,
Depozitarul Central S.A., alte entitati publice
sau private). Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat
altei persoane.
ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ (AGEA)
ORDINE DE ZI:
1: Aprobarea modificării Actului constitutiv al
societăţii dupa cum urmează:
-	 urmare a modificarii componentei consiliului
de administraţie, se propune aprobarea
modificării alin. 2 al art. 18 „ORGANIZAREA
SI STRUCTURA CONSILIULUI DE AD
MINISTRAŢIE” din CAPITOLUL V. CON
SILIUL DE ADMINISTRAŢIE, ORGA
NIZARE, ATRIBUTII, care se actualizează cu
numele noilor membri/presedintelui C.A. aleşi
în prezenta AGOA convocată;
Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv
răman în vigoare.
1. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
2. Aprobarea datei de 27.11.2019 ca data de
înregistrare, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor
asupra carora se rasfrang efectele hotararii
AGEA şi a datei de 26.11.2019 ca ex date data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu
de decontare minus o zi lucrătoare, de la care
instrumentele financiare obiect al hotărârilor
organelor societare se tranzacţionează fără
drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
3. Mandatarea Directorului General - dl.
Iacobescu Aliu pentru semnarea Actului
constitutiv in forma actualizata, urmare a
modificarilor mentionate la pct. 1 in vederea
depunerii la ORC, precum si pentru a semna in
numele actionarilor hotararile AGEA şi pentru
a îndeplini toate formalitatile necesare aferente
hotărârilor AGEA in relaţiile cu autorităţile
competente (ORC, ASF, Depozitarul Central
S.A., alte entitati publice sau private). Dl.

I), din Cetatea Oradea. Publicul prezent la
eveniment a fost salutat de către artistul
fotograf Ștefan Tóth AFIAP, președintele
celor două organizații fotografice din Ora
dea, care a înmânat artistului expozant
Certificatul de patronaj al Asociației „Euro
Foto Art”, cu numărul 2019/ 060. Lucrările
expuse au fost prezentate de către criticul
de artă dr. Ramona Novicov (în limba ro
mână) și documentaristul Tavaszi Hajnal
(în limba maghiară). Momentele muzicale
au fost oferite de către artistul fotograf Ra
dui Elemér-Szabolcs, membru al Asociației
Internaționale „Euro Foto Art”. La fes
Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.
Actionarii inscrisi la data de referinta in
Registrul actionarilor pot participa la AGA si
pot vota: personal – vot direct; prin reprezentant
(pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât
acţionarii pe bază de imputernicire specială/
generala); prin corespondenţă şi îşi vor dovedi
calitatea în condiţiile şi cu documentele
prevăzute de Legea 24/2017, precum şi în
conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018.
Împuternicirea specială poate fi acordată
oricărei persoane pentru reprezentare într-o
singura adunarea generală şi conţine instrucţiuni
specifice de vot din partea acţionarului care o
acordă.
Acţionarul poate acorda o împuternicire
valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi
3 ani, permiţând reprezentantului său a vota
în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării
generale a acţionarilor a uneia sau mai multor
societăţi identificate în împuternicire, inclusiv în
ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia
ca împuternicirea să fie acordată de către
acţionar, în calitate de client, unui intermediar
definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea
nr. 24/2017, sau unui avocat.
Imputernicire generală va fi intocmita
conform Regulamentului 5/2018 cu modificarile
ulterioare, semnată de respectivul acţionar şi
însoţită, in mod obligatoriu, de o declaraţie
pe propria răspundere dată de reprezentantul
legal al intermediarului sau de avocatul care
a primit împuternicirea de reprezentare prin
împuternicirea generală, din care să reiasă că:
(i) împuternicirea este acordată de respectivul
acţionar, în calitate de client, intermediarului
sau, după caz, avocatului;
(ii) împuternicirea generală este semnată de
acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură
electronică extinsă, dacă este cazul.
Imputernicirile speciale/generale se vor
depune/expedia la sediul societatii pana la
data de 08.11.2019, ora 13.Formularele de
imputernicire specială se pot obtine de la sediul
societatii sau de pe site-ul www.transgex.
ro. Imputernicirea speciala se va intocmi in
trei exemplare. Un exemplar al imputerncirii
împreună cu
Certificatul constatator care
dovedeşte calitatea de reprezentant legal al
acţionarului persoană juridică, eliberat de
registrul comertului, în original sau în copie
conformă cu originalul sau orice alt document,
în original sau în copie conformă cu originalul,
care atesta calitatea de reprezentant legal, emis
de către o autoritate competentă din statul în care
acţionarul este înmatriculat legal, cu o vechime
de cel mult trei luni raportat la data publicarii
convocatorului AGA, se va depune/expedia la
sediul societatii sau se va transmite prin mijloace
electronice, având ataşată semnătura electronică
extinsă, la adresa de e_mail: office@transgex.
ro, pana la data mentionata mai sus, un altul
urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului
pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de
reprezentant, iar cel de-al treilea va ramane la
actionar.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe,
la adunarea generală a acţionarilor este permis
prin simpla probă a identităţii acestora, făcută,
în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul
de identitate sau, în cazul persoanelor juridice
şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate,
cu împuternicirea dată persoanei fizice care
le reprezintă, insoţită de actul de identitate al

tivitatea de inaugurare a expoziției a fost
prezent și a luat cuvântul primarul orașului
Derecske (HU), Bakó István.
Expoziția artistului fotograf Rékasi Atti
la din Derecske (HU), organizată în parte
neriat cu Muzeul Orașului Oradea - Com
plex Cultural, sub patronajul Asociației
Internaționale „Euro Foto Art” și al Pri
măriei orașului Derecske (HU), va rămâne
la dispoziția publicului până la data de 11
octombrie 2019, între orele 8.00 – 20.00, la
care accesul publicului este gratuit.
n L.I.
reprezentantului cu respectarea prevederilor
legale aplicabile în materie.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă
în registrul acţionarilor au posibilitatea de a
vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea
Generală a Acţionarilor, prin utilizarea
formularului de vot prin corespondenţă.
Formularul de vot prin corespondenţă cu
legalizare de semnătură de către un notar public
împreună cu copia actului de identitate sau a
certificatului de înregistrare al acţionarului, sau
dupa caz, impreuna cu Certificatul constatator
care dovedeşte calitatea de reprezentant legal,
eliberat de registrul comertului, în original sau
în copie conformă cu originalul sau orice alt
document, în original sau în copie conformă cu
originalul, emis de către o autoritate competentă
din statul în care acţionarul este înmatriculat
legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat
la data publicarii convocatorului AGA, vor fi
transmise societăţii, la sediul acesteia până la
data de 08.11.2019, ora 13.
Documentele care atestă calitatea de
reprezentant legal întocmite într-o limbă străină,
alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o
traducere realizată de un traducător autorizat în
limba română sau în limba engleză
Actionarii care individual sau impreuna
reprezinta cel putin 5% din capitalul social au
dreptul de a introduce puncte 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 şi de a prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale, in
termen de cel mult 15 zile de la data publicarii
Convocarii. Acţionarii îşi pot exercita aceste
drepturi numai în scris, transmise prin servicii
de curierat la sediul TRANSGEX S.A./prin
mijloace electronice. Aceste propuneri scrise
trebuie sa fie insotite, in cazul persoanelor
fizice, de copii conforme cu originalul ale
actelor de identitate ale initiatorilor sau in cazul
actionarilor persoanelor juridice de copia actului
de identitate al reprezentantului legal, insotit
de documentele care atestă aceasta calitate
mentionată mai sus.
Actionarii pot adresa intrebari societatii si
solicita materiale legate de ordinea de zi privind
punctele de pe ordinea de zi până la data de
08.11.2019, ora 13.
Dacă Adunarea Generală Ordinara si
Extraordinara a Acţionarilor nu s-a putut
constitui statutar, următoarea Adunare
Generală Ordinara si Extraordinara a
Acţionarilor este fixată la data de 12.11.2019,
cu mentinerea ordinei de zi, a orei si a locului
de desfasurare.
Începand cu data de 09.10.2019 informaţiile
şi documentele referitoare la punctele înscrise
pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele
de vot şi proiectele de hotarare se pot procura/
consulta zilnic, cu exceptia zilelor nelucratoare
si de sarbatoare legala, între orele 08,30 - 16,
de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.
transgex .ro
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon
0259413022, 431965, in zilele lucratoare, intre
orele 8,30 - 16.
Presedinte Consiliul de
Administratie,
Mircea CĂLBUREAN

