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COMPLETARE LA CONVOCAREA  

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR 

DIN  28/29.04.2014 

 

Directoratul S.C. VES S.A. Sighişoara, cu sediul în Sighişoara str. Mihai Viteazu 

nr.102, jud. Mureş, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 26/2/1991, având codul 

unic de înregistrare  RO 1223604, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, prin Președinte Fetiță Alin 

Sorin, la solicitarea comună a acţionarilor: S.C. MOBILA RĂDĂUȚI S.A., cu sediul în 

Rădăuți, Str. Volovatului, Nr.82, Jud. Suceava, deținând acțiuni în procent de 4,279% din 

capitalul social al VES S.A.; S.C. ELECTROARGEȘ S.A., cu sediul în Curtea de Argeș, str. 

Albești, nr.12, Județul Argeș, deținând acțiuni în procent de 4,719%  din capitalul social al 

VES S.A.; S.C. GALGROS S.A., cu sediul în Str. Henry Coandă, nr.5, Galați, Județul 

Galați, deținând acțiuni în procent de 3,365% din capitalul social al VES S.A care dețin 

cumulat 12,363 % din capitalul social al Societății, dispune: 

 

 Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 

convocată pentru data de de 28.04.2014,  ora 12.00,  în Cluj-Napoca, Parc Industrial 

Tetarom l , str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Clădire de birouri, Corp A, Et.2, jud. 

Cluj iar în cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă 

prevăzut, cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor convocată 

pentru data de 29.04.2014, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, convocare adresată 

acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârșitul zilei de 

16.04.2014, considerată drept dată de referință, cu următoarele: 

 

A. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighișoara, respectiv 

modificarea Art.16 al. (25) din Actul Constitutiv, conform aprobării din AGAO privind 

alegerea unui nou Consiliu de Supraveghere. 

B. Împuternicirea domnului Fetiță Alin Sorin domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților 

nr.74 ap.114, identificat prin CI seria KX, număr 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, 

la data de 25.11.2009, având CNP 1731218120700, să semneze Actul Constitutiv actualizat 

al societății. 
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 Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 

convocată pentru data de de 28.04.2014,  ora 13.00,  în Cluj-Napoca, Parc Industrial 

Tetarom l , str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Clădire de birouri, Corp A, Et.2, jud. 

Cluj iar în cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă 

prevăzut, cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor convocată 

pentru data de 29.04.2014, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, convocare adresată 

acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârșitul zilei de 

16.04.2014, considerată drept dată de referință, cu următoarele: 

A. Revocarea Consiliului de Supraveghere și alegerea unui nou Consiliu de Supraveghere prin 

metoda votului cumulativ și stabilirea indemnizațiilor. Data limită pentru depunerea 

candidaturii este 12.04.2014. 

B. Aprobarea numirii unui auditor financiar extern în vederea întocmirii unui Raport de audit 

care să prezinte o imagine fidelă, clară și completă a poziției financiare (patrimoniului), a 

situației financiare (bilanț, cont de profit și pierdere, note explicative) a SC.VES.SA aferentă 

ultimilor cinci ani, respectiv: 2009, 2010, 2011, 2012 și 2013. Obiectivele Raportului de audit 

vor viza acuratețea declarațiilor financiare, continuitatea exploatării și solvabilitatea societății, 

existența unor fraude și respectarea de către societate a obligațiilor sale legale. În cazul 

depistării încălcării unor dispoziții legale referitoare la disciplina fiscală, auditorul va identifica 

factorii responsabili. 

C. Aprobarea declanșării acțiunii în răspundere în conformitate cu art.155 din Legea 

nr.31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, împotriva administratorilor, conducerii 

executive și a altor persoane implicate, pentru recuperarea eventualelor prejudicii create 

societății prin actele încheiate în detrimentul acționarilor și societății.  

 

I. Ordinea de zi completată a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este 

următoarea: 

1. Informarea acționarilor societății privind adresa Municipiului Sighișoara - Biroul 

Impozite și Taxe Locale nr. 4972/IV/2/05.03.2014 și a hotărârii judecătorești 

pronunțate: Decizia nr.479/R din data de 23.01.2014 a Curții de Apel Târgu Mureș, 

Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în procesul dintre Primăria 

Municipiului Sighișoara și Primăria Comunei Albești privind delimitarea teritorială a 

celor două unități administrative; 
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2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighișoara, respectiv 

modificarea Art.16 al. (25) din Actul Constitutiv, conform aprobării din AGAO privind 

alegerea unui nou Consiliu de Supraveghere. 

3. Aprobarea datei de 16.05.2014 ca dată de înregistrare, respectiv data de identificare a 

acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAE în conformitate cu dispozițiile 

art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital. 

4. Mandatarea domnului Fetiță Alin Sorin domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților 

nr.74 ap.114, identificat prin CI seria KX, număr 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, 

la data de 25.11.2009, având CNP 1731218120700, pentru îndeplinirea tuturor formalităților 

necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAE și semnarea Actului 

constitutiv actualizat.       

 

II. Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este 

următoarea: 

1. Aprobarea Raportului Anual al Comitetului Director al SC.VES.SA Sighișoara pentru anul 

2013. 

2. Aprobarea Bilanțului Contabil, Contul de Profit și Pierderi și anexele aferente închiderii 

exercițiului financiar 2013 și repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii 

precedenți. 

3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilanțului Contabil aferent 

anului 2013. 

4. Aprobarea descărcării de gestiune a Comitetului Director pentru exercițiul financiar 2013, pe 

baza rapoartelor prezentate. 

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2014. 

6. Desemnarea unui nou auditor intern ca urmare a incetării contractului de audit cu SC 

CONTAB-LEX SRL și fixarea condițiilor și duratei contractului de audit intern. 

7. Revocarea Consiliului de Supraveghere și alegerea unui nou Consiliu de Supraveghere prin 

metoda votului cumulativ și stabilirea. Data limită pentru depunerea candidaturii este 

12.04.2014. 

8. Aprobarea numirii unui auditor financiar extern în vederea întocmirii unui Raport de audit 

care să prezinte o imagine fidelă, clară și completă a poziției financiare (patrimoniului), a 

situației financiare ( bilanț, cont de profit și pierdere, note explicative ) a SC.VES.SA aferentă 

ultimilor cinci ani, respectiv 2009, 2010, 2011, 2012 și 2013. Obiectivele Raportului de audit 

vor viza acuratețea declarațiilor financiare, continuitatea exploatării și solvabilitatea societății, 
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existența unor fraude și respectarea de către societate a obligațiilor sale legale. În cazul 

depistării încălcării unor dispoziții legale referitoare la disciplina fiscală, auditorul va identifica 

factorii responsabili. 

9. Aprobarea declanșării acțiunii în răspundere în conformitate cu art.155 din Legea 

nr.31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, împotriva administratorilor, conducerii 

executive și a altor persoane implicate, pentru recuperarea eventualelor prejudicii create 

societății prin actele încheiate în detrimentul acționarilor și societății.  

10. Aprobarea datei de 16.05.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a 

acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGAO în conformitate cu dispozițiile 

art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital. 

11. Mandatarea domnului Fetiță Alin Sorin domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților nr.74 

ap.114, identificat prin CI seria KX, număr 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data 

de 25.11.2009, având CNP 1731218120700, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare 

în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGAO.       

 

III. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puţin 

5% din capitalul social al societății, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul de a introduce 

noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor în 

termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 

12.04.2014, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de 

hotărâre propus spre adoptare de AGA, inclusiv de a face propuneri în vederea desemnării 

membrilor Consiliului de Supraveghere. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, 

localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de 

membru în Consiliul de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, pe pagina de internet 

a Societății, www.ves.ro, putând fi consultată și completată de aceștia. 

De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 

incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor  Generale, cel târziu până 

la data de 12.04.2014. 

 

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris. 

 

IV. Acţionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai  

sus menţionată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a societăţii 

www.ves.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate în așa fel încât să fie înregistrate la 

http://www.ves.ro/
http://www.ves.ro/
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Registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2014, orele 12.00, în plic închis, cu 

mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 

EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR” respectiv „PENTRU ADUNAREA 

GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 28/29.04.2014. 

 

       V. Acționarii înregistrați la data de referință isi pot exercita dreptul de a participa şi de a 

vota direct în Adunările Generale ale Acţionarilor, pe baza Buletinului sau a Cărţii de 

identitate, precum şi dreptul de a vota prin corespondenţă sau prin reprezentant cu procură 

specială conform informaţiilor afilşate pe pagina de internet a Societăţii www.ves.ro  

         În cazul în care acţionarii îşi desemnează reprezentanţi pentru a participa şi 

vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor, notificarea desemnării acestora va fi 

transmisă Societăţii numai în scris. 

 

VI. Formularele de buletin de vot prin corespondenţă şi formularele de procuri speciale 

în limba romana și in limba engleza pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale 

ale Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a 

societăţii www.ves.ro. Incepind cu data de 14.04.2014 dupa depunerea candidaturilor pentru 

Consiliul de Supraveghere. 

 

        Dupa completare, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in 

limba engleza, cu legalizare de semnatura efectuata de catre un notar public, impreuna cu o 

copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de 

inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 10 zile inainte 

de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de 

rezidenta a actionarului – pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul 

Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel târziu la data de 

25.04.2014, ora 12.00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT  

PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A 

ACTIONARILOR” respectiv”VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA 

GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din  28 /29 .04.2014. 

        Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si termenul 

stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de 

prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale a Actionarilor. 

       

http://www.ves.ro/
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      VII.  Dupa completare, procurile speciale in limba romana sau in limba engleza, 

vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incit sa fie inregistrate la 

registratura Societatii pina cel tirziu la data de 25.04.2014, orele 12.00, in plic inchis cu 

mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALA 

EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” respectiv „PENTRU ADUNAREA 

GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 28/29.04.2014.  Procurile se 

intocmesc in trei exemplare originale,  dintre care unul va fi trimis societatii potrivit 

procedurii anterior mentionate, unul va ramane reprezentantului pentru a putea dovedi 

calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane 

actionarului. Procurile pot fi transmise si in format electronic, la adresa ofice@ves.ro, cu 

conditia ca originalul sa fie transmis Societatii conform prevederilor art.125 alin. 3 din 

Legea 31/1990 si ale prezentului Convocator.  

    Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data de 25.04.2014  nu 

vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si nici la numararea 

voturilor in Adunarile Generale.  

 

       VIII. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă au 

dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunărilor Generale a Acţionarilor din data de 

28 /29.04.2014  personal sau prin reprezentant. 

 

     IX. Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe 

ordinea de zi, precum şi proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, după caz, 

se află la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii din Sighişoara, str. Mihai Viteazul nr. 

102, judeţul Mureş şi sunt postate pe pagina de Internet a societăţii www.ves.ro începand cu 

data convocării, 28.03.2014. 

 

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul societăţii sau la telefon 0265 -773840. 

 

PREŞEDINTELE DIRECTORATULUI 

FETITA ALIN SORIN                         
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