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CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Societăţii
SOLCETA S.A
convoacă Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor pentru data de 10.08.2020, ora
17.00 şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 10.08.2020, ora 18.00,
în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ştei, str.
Andrei Mureşanu, nr. 4B.
Convocarea se efectuează în conformitate
cu prevederile Legii 31/1990 cu modiﬁcările şi
completările ulterioare, ale O.U.G. 109/2011 şi
cele ale Actului constitutiv al societăţii.
Capitalul social este în suma de 610.680 lei
împărţit în 244.272 acţiuni nominative, ﬁecare
acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.
La adunarea generală a acţionarilor
sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 03.08.2020,

Vineri, 10 iulie 2020
stabilită ca data de referinţă.
Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea modiﬁcării Actului Constitutiv
al societăţii după cum urmează:
Art. 22 Atribuţiile consiliului de admininstraţie, se completează cu lit. k) care va avea
următorul cuprins:
k) aproba contractarea de împumuturi bancare la orice bancă în limita plafonului maxim
de 250.000 lei şi garantarea acestora cu bunuri
aparţinând patrimoniului societăţii.
Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea accesării unui împrumut bancar pentru activitatea de salubrizare în sumă de
100.000 lei de la o bancă care oferă cele mai
mici dobânzi.
2. Aprobarea garantării angajamentelor bancare cu bunuri aparţinând patrimoniului societăţii.
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CONVOCATOR
Având in 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, 12.11.2019, 27 04 2020
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 09.07.2020, în baza Hotârârii C.A. nr. 1 din 09.07.2020,
Convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor (AGEA) pentru data
de 11.08.2020, ora 1200, la sediul societăţii,
pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la data de referinta 03.08.2020
(care au dreptul de a participa şi de a vota în
cadrul adunării generale) după cum urmeaza:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea constituirii unei societati cu
raspundere limitata, avand denumirea Sere Livada SRL, prin aport în numerar la capitalul
social al acesteia, având următoarele caracteristici: sediul in Oradea, str. V. Alecsandri nr.
2, bir. 1,et.I, jud. Bihor (CF 187107 Oradea)
capitalul social în valoare de 200 lei, împărţit în 20 părţi sociale cu o valoare nominală
de 10 lei ﬁecare, asociat unic ﬁind societatea
TRANSGEX S.A. – care va deţine 100 % din
capitalul social, obiect principal de activitate
CAEN 0113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor, administrator unic cu drepturi depline - dl. Georgescu
Florin-Cezar, durata mandatului – nelimitată.
Partea asociatului la beneﬁcii şi la pierderi este
direct proporţională cu aportul la capitalul social. Celelalte elemente sunt conform proiectului
de Act constitutiv, pus la dispozitia actionarilor
la sediul societatii TRANSGEX S.A. şi pe siteul www.transgex.ro
2. Aprobarea Actului constitutiv al societatii
Sere Livada SRL.
3. Aprobarea mandatării directorului general
al societatii TRANSGEX S.A. – dl. Sferle Miron, să semneze in numele actionarilor hotararile AGEA şi să îndeplinească toate formalitatile
necesare aferente hotărârilor AGEA in relaţiile
cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB,
Depozitarul Central S.A., alte entitati publice
sau private), să întocmească Actul constitutiv al

societăţii cu răspundere limitată, inclusiv să coopteze alţi asociaţi dacă şi după cum va ﬁ cazul,
să stabilească obiectele secundare de activitate ale societăţii, precum şi să reprezinte, să-şi
asume, să decidă şi să semneze în numele şi pe
seama societăţii TRANSGEX S.A., în condiţiile legii, orice clauză a Actului constitutiv sau
orice alte documente, să efectueze orice demers
în relaţia cu instituţii sau terţi în legatură cu
operaţiunile privind constituirea şi funcţionarea societăţii cu răspundere limitată, să dea şi să
primească toate declaraţiile aferente înﬁinţării
societăţii cu răspundere limitată şi să rezerve
denumirea societăţii cu răspundere limitată,
după caz, să efectueze operaţiunile bancare
necesare pentru depunerea capitalului social.
Mandatul va putea ﬁ transmis altei persoane.
4. Aprobarea datei de 28.08.2020 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 27.08.2020 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.
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

3. Aprobarea semnării contractului de credit
şi a tuturor documentelor şi contractelor de garanţii mobiliare şi imobiliare de către directorul
societăţii ing. Odeşteanu Monica.
4. Aprobarea delegării consiliului de administraţie să contracteze împrumuturi bancare
la orice bancă în limita plafonului maxim de
250.000 lei cu acordarea de garanţii, în aceleaşi
conditii de semnare a contractelor.
Data limită până la care acţionarii îşi pot
exercita drepturile cf.art 117¹ din Legea 31/1990
actualizată, este stabilită la 28.07.2020.
Dacă acţionarul este reprezentat de o altă
persoană, reprezentantul va prezenta procura
specială, semnată de acţionarul persoana ﬁzică
sau reprezentantul legal al persoanei juridice şi
actul de identitate.
Începând cu data de 10.07.2020 formularele
de procuri speciale se pot obţine de la sediul
societăţii, în zilele lucrătoare, între orele 9.00
şi 15.00.

Începând cu data de 10.07.2020 sunt puse la
dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii şi pe
site-ul www.solceta.com, documentele ce vor ﬁ
prezentate şi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare si Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală
Ordinară si cea Extraordinară a Acţionarilor se
convoacă pentru data de 11.08.2020, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.
Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic,
între orele 10.00-14.00, de la sediul societăţii,
după data apariţiei prezentului convocator în
Monitorul Oﬁcial.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
ing. TURI TIBERIU VIOREL
(327)

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 08.08.2020, ora 12.
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 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 transmi-

se societăţii, la sediul acesteia până la data de
08.08.2020, ora 12.
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 08.08.2020, ora 13.
Dacă Adunarea Generală Extraordinara
a Acţionarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Extraordinara a Acţionarilor este ﬁxată la data de
12.08.2020, cu mentinerea ordinii de zi, a
orelor si a locului de desfasurare.
Incepand cu data de 10.07.2020 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.
În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
in randul populatiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandam participarea la AGEA si exercitarea
dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea
de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondenta şi recomandam accesarea si transmiterea documentelor aferente AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea,
în măsura în care este posibil, a transmiterii
acestora în copie ﬁzică prin poștă, servicii de
curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Mircea CĂLBUREAN

