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SC MERCUR SA
FĂGĂRAŞ, str. N. Bălcescu, nr.5, jud. Braşov
J08/519/1991, CUI  RO 1119370

                                             C O N V O C A T O R

         S.C. MERCUR SA, cu sediul în Făgăraş, str. N. Bălcescu, nr.5, jud. Braşov,
înregistrată în Registrul ComerŃului cu nr. J08/519/1991, CUI RO 1119370 prin Consiliul
de AdministraŃie, în temeiul Legii nr.31/1990 R, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piaŃa de capital şi a prevederilor din Actul
constitutiv al societăŃii,  convoacă :

          Adunarea Generală Ordinară a AcŃionarilor  la data de 20.04.2015, orele 1300 la
sediul societăŃii din str. N. Bălcescu, nr.5, Făgăraş, jud. Braşov, pentru toŃi acŃionarii
înregistraŃi în Registrul acŃionarilor la sfârşitul zilei de 31.03.2015 considerată data de
referinŃă, cu următoarea,

                                                       ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea şi aprobarea situaŃiilor financiare pentru anul 2014, pe baza
Raportului Consiliului de AdministraŃie şi a Raportului Auditorului Financia şi repartizarea
profitului, cu propunerea Consiliului de AdministraŃie de acoperire a pierderilor din anii
anteriori.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăŃii pentru activitatea
desfăşurată în exerciŃiul financiar al anului 2014.

3. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015 şi a
Programului de InvestiŃii şi Modernizări pentru anul 2015.

4. Alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării termenului
contractual, pentru auditarea situaŃiilor financiar – contabile ale anului 2015 şi
împuternicirea Consiliului de AdministraŃie pentru a încheia cu acesta contractul de
auditare precum şi de a stabili condiŃiile de exercitare a activităŃii de audit financiar.

5. Aprobarea datei de 08.05.2015 ca dată de înregistrare (ex-data 07.05.2015) în
conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

6. Împuternicirea dnei. Cîrstea Elena pentru  a efectua şi îndeplini  toate procedurile
şi formalităŃile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotarârii AGOA, să
depună şi să preia şi să semneze toate documentele necesare în relaŃiile cu Monitorul
Oficial, ASF, BVB, Depozitarul Central precum şi alte instituŃii, dacă este cazul.

În condiŃiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R şi
modificată, următoarea şedinŃa de lucru a Adunării Generale Ordinare  a AcŃionarilor  va
avea loc în data de 21.04.2015 la aceeaşi ora şi în acelaşi loc.
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AcŃionarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puŃin 5% din capitalul social
are/au dreptul:
     – de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiŃia ca fiecare punct
să fie însoŃit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea
generală,
     – de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii
de curierat la sediul societăŃii sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult  15 zile
de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al Romaniei.

Fiecare acŃionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a
adunării generale în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul societăŃii sau prin
mijloace electronice), până cel târziu la  data de 02.04.2015.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor  anexa
solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum si extrasul de cont
din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute , emis de Depozitarul
Central sau dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie.

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare.
Reprezentarea se poate face şi prin alte persoane decât acŃionarii, în baza unei

împuterniciri speciale sau generale.
Împuternicirea specială poate fi dată oricărei persoane pentru reprezentare într-o

singură adunare generală şi conŃine instrucŃiuni speciale de vot din partea acŃionarului
emitent, situatie în care prevederile  art. 125(5) din Legea nr.31 R, cu modificările şi
completările ulterioare, nu  sunt aplicabile.

Împuternicirea generalăse poate acorda de către acŃionar, în condiŃiile art.243 alin.62

– alin.66 din Legea 297/2004, introduse prin OUG nr.90/2014, în calitate de client, unui
intermediar (definit conform art.2 alin.1 pct.14 din legea nr.297/2004) sau unui avocat.

Formularul de procură specială in limba romana, se poate obŃine de la sediul
societăŃii  sau de  pe website–ul societatii , începând cu data de 20.03.2015  şi poate fi
depus, completat, inclusiv transmis prin corespondenta  sau e – mail, in limba romana,
până la data de 16.04.2015, orele 1500.

AcŃionarii înregistraŃi la data de referinŃă au posibilitatea de a vota prin
corespondenŃă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin
corespondenŃă, in limba romana.

Procedura se iniŃiază odată cu publicarea convocatorului. Formularele de vot prin
corespondenŃă , in limba romana (completate de către acŃionari şi însoŃite de o copie a
actului de identitate a acŃionarului persoană fizică, reprezentantului legal al acŃionarului
persoană juridică, precum  şi pentru pentru  persoanele juridice,  de documentul oficial care
îi atestă calitatea de reprezentant legal al acŃionarului) vor trebui să parvină în original, prin
poştă sau prin servicii de curierat, la sediul societăŃii situat în Făgăraş, str. N. Bălcescu,
nr.5, jud.Braşov, până la data de 16.04.2015, orele 1500.
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Materialele informative ce se vor prezenta în adunarea generală, ca şi alte informaŃii
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obŃinute de la sediul societăŃii
începând cu data de 20.03.2015 sau de pe website – ul societăŃii.

InformaŃii suplimentare se pot obŃine  zilnic, între orele 1000 – 1400,del la sediul
societăŃii, dupămdata apariŃiei prezentului convocator în Monitorul Oficial al României
partea a IV –a.

PREŞEDINTE al
CONSILIULUI DE ADMINISTRAłIE,

Ec. Obretin Rodica


