
S.C. COMPAN S.A.

CONVOCARE
Consiliul de AdministraJie al S.C. COMPAN S.A., cu sediul in lagi, goseaua

Moara de Foc, rr.2,inregistratd la Registrul comerfului sub rr. J22146811993, CUI 3911847
in temeiul Legii 31 din 1990 actualizatd qi ale actelor constitutive ale societ[1ii, convoacd
Adunarea Generald Ordinard a aclionarilor societSfii, pentru data de 26 mai 2017, ora 11"
gi Adunarea Generald Extraordinard a acJionarilor societdJii pentru data de 26 mai 2017, ora
13" la sediul din lagi, str. Socola nr.7 pentru toli ac{ionarii inregistrali in registrul
aclionarilor la data de 25 .04.2017 , consideratd ca datd, de referinld, cu urmdtoarea ordine de
zi:

I. Adunarea Generala Ordinard a aclionarilor societdJii:
1. Prezentarearaportului de gestiune a Consiliului de Administralie pe anul2016.
2. Raportul comisiei de cenzori pe anul 2016.
3. Bilan{ul contabil gi contul de profit gi pierderi pe anul 2016.
4. Propuneri privind repartizarea profitului qi repartizarea dividendelor.
5. Aprobarea programului de activitate gi a B.V.C. pe anul 2017.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrafie. Lista cuprinzAnd informaJii cu

privire la numele, localitatea de domiciliu gi calificarea profesionalS
corespunzdtoare func{iilor specifice in cadrul consiliului se afld la sediul
societd{ii, la dispozilia aclionarilor gi poate fi consultatd gi completatd.

7. Mandatarea C.A. pQntru ob{inerea imprumuturilor necesare aproviziondrii cu
materii prime, investiJii gi achizilionarea de mijloace fixe.

8. Aprobarea investiliilor, avdnzdrilor de active gi a inchirierilor de spalii.
9. Aprobarea contractelor de administrare qi management incheiate cu

administratorii pentru anii 2017 - 2021.
10. Diverse.

II. Adunarea Generald Extraodinard a aclionarilor societalii:
1 . Aprobarea garanliei necesare imprumuturilor pentru anii 2017 -2018 cdtre

BRD - Groupe Societe Generale.
2. Diverse.

in cazul neindeplinirii condiliilor statutare de cvorum, urmdtoarele adundri generale
se convoacdin data de 27 mai2017, ora 11" $i respectiv ora 13'",Ia sediul din Iaqi, str.
Socola nr.7.

I P..$.dintele Consiliului de Administralie
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