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PROCEDURA PRIVIND DREPTURILE CORPORATISTE ALE DEłINĂTORILOR
DE ACłIUNI, REGULILE SI PROCEDURILE DE PARTICIPARE LA ADUNARILE
GENERALE ALE ACTIONARILOR

AcŃionarii societăŃii sunt persoanele fizice sau juridice care au dobandit sau vor
dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor acŃiuni emise de societate şi care şi-au
înregistrat dreptul dobândit în Registrul acŃionarilor Ńinut de societatea desemnată prin
contract, în condiŃiile legii- S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.
Dobândirea, sub orice formă, a acŃiunilor societăŃii, presupune din partea acŃionarilor
aderarea fără rezerve la toate prevederile actului constitutiv în vigoare la data dobândirii.
S.C. ROMCARBON S.A. respectă drepturile deŃinătorilor de valori mobiliare şi
asigură un tratament egal pentru toŃi deŃinătorii de valori mobiliare de acelaşi tip şi clasă,
punând la dispoziŃia acestora toate informaŃiile relevante pentru ca aceştia sa-şi poată exercita
toate drepturile. DeŃinătorii valorilor mobiliare trebuie să îşi exercite drepturile conferite de
acestea cu bună-credinŃă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale celorlalŃi
deŃinători şi a interesului prioritar al societăŃii comerciale, în caz contrar fiind răspunzători
pentru daunele provocate.
Fiecare acŃiune subscrisă şi achitată de acŃionari conferă acestora dreptul la un
vot în adunarea generală a acŃionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de
conducere ale societăŃii, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor
actului constitutiv al societăŃii şi a activului social la dizolvarea societăŃii, precum şi alte
drepturi prevăzute de legislaŃia în vigoare.
Dobândirea acŃiunilor implică adeziunea deplină la actul constitutiv al societăŃii.
Drepturile şi obligaŃiile aferente fiecărei acŃiuni o urmează în cazul trecerii acesteia în
proprietatea altei persoane.ObligaŃiile societăŃii sunt garantate cu patrimoniul acesteia.
Patrimoniul societăŃii nu poate fi grevat de nici o datorie sau obligaŃie personala a
acŃionarilor.
Un creditor al unui acŃionar poate formula pretenŃii asupra părŃii din beneficiul
societăŃii ce se cuvine acestuia, numai după ce adunarea generală a acŃionarilor va aproba
bilanŃul şi beneficiul, precum şi cota din acesta, care se cuvine fiecărui acŃionar .

Fiecare dintre acŃionari participă la beneficii şi pierderi proporŃional cu cota parte
deŃinută din capitalul social.
Capitalul social al societăŃii poate fi majorat prin hotărărea Adunării Generale
Extraordinare sau, în situaŃiile prevăzute de lege, prin Decizia Consiliului de AdministraŃie
prin toate mijloacele şi procedurile prevăzute de dispoziŃiile legale şi în condiŃiile prevăzute
de lege.
AcŃionarii existenŃi vor avea drept de preempŃiune, în condiŃiile legii, la
achiziŃionarea noilor acŃiuni, proporŃional cu procentul deŃinut din capitalul social al
societaŃii la momentul respectiv. Plata efectuată de către acŃionari către societate în schimbul
acestor acŃiuni va fi făcută în conformitate cu prevederile legale şi aprobarea Adunării
Generale a AcŃionarilor.
Termenul de exercitare a dreptului de preempŃiune este fixat de Adunarea Generală
Extraordinară a AcŃionarilor care aprobă majorarea de capital, neputând fi mai mic decât
termenul prevăzut de lege. Dacă oricare din acŃionarii susmenŃionaŃi îşi declină sau nu
reuşeşte din orice motiv să-şi exercite dreptul de preempŃiune cu privire la achiziŃionarea de
noi acŃiuni în termenul fixat de Adunarea Generală Extraordinară a AcŃionarilor, acest drept
va fi transmis celorlalŃi acŃionari, care vor putea să îl exercite în termen de 1 săptămână de la
expirarea termenului fixat de adunarea care aprobă majorarea de capital si proporŃional cu
ponderea deŃinută în capitalul social la data de identificare a acŃionarilor care urmează a
beneficia de drepturi, stabilită de aceasta adunare.
Adunarea Generală a AcŃionarilor va putea decide reîntregirea capitalului social prin
emisiune de noi acŃiuni.
Adunarea Generală Extraordinară a AcŃionarilor sau Consiliul de AdministraŃie vor
decide reducerea capitalului social, în conformitate cu dispoziŃiile legale, prin reducerea
valorii nominale a acŃiunilor, sau prin reducerea numărului de acŃiuni, ori prin dobândirea de
acŃiuni proprii, urmată de anularea lor, precum şi în celelalte cazuri de reducere a capitalului
social.
În nici un caz reducerea capitalului social nu va putea atinge în vreun mod calitatea
de acŃionar şi egalitatea între acŃionari.
In prezent, capitalul social al S.C. ROMCARBON S.A. este de 26.412.209,6 lei.
ToŃi detinătorii de acŃiuni emise de S.C. ROMCARBON S.A. sunt trataŃi în mod
echitabil. Toate acŃiunile emise conferă deŃinătorilor drepturi egale.
S.C. ROMCARBON S.A. facilitează şi încurajează : participarea acŃionarilor la
lucrările Adunărilor Generale ale AcŃionarilor (AGA), exercitarea deplină a drepturilor
acestora, dialogul dintre acŃionari şi membrii Consiliului de Administratie şi/sau ai
conducerii.
Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide
asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
AtribuŃiile Adunarii Generale a Actionarilor sunt cele prevazute in Actul constitutiv
al S.C. ROMCARBON S.A. fiind în strictă conformitate cu prevederile legale, asigurându-se
prezentarea materialelor, consemnarea lucrărilor şi a deciziilor adoptate.
Adunarea generală este convocată de consiliul de administraŃie ori de câte ori este
necesar.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul să participe si sa voteze acŃionarii
înscrişi în Registrul AcŃionarilor ( eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data
de referinŃă stabilita/aprobata de catre Consiliul de Administratie. Actionarii pot participa in
nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se va
putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de
procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.
Formularele de imputernicire ( procura speciala) se pot obtine de catre actionari de la
sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data convocarii AGA intre
orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societatii www.romcarbon.com. Procura speciala va fi
intocmita in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul
social, astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediu cu cel putin 2 zile inaintea datei tinerii
AGA, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com ( in conditiile in care se
utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica
extinsa), pana la aceleasi data si ora, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului,
pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic
al adunarilor, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor
indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a
identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in
cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu
imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.
Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulŃi
acŃionari reprezentând, individual sau împreună, cel puŃin 5% din capitalul social.
Cererile se înaintează consiliului de administraŃie în cel mult 15 zile de la publicarea
convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinŃă celorlalŃi acŃionari. În cazul
în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor şi acŃionarii doresc să formuleze
propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informaŃii cu privire la numele, localitatea
de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcŃiile respective.
Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acŃionari, ulterior convocării, este
publicată cu îndeplinirea cerinŃelor prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv pentru
convocarea adunării generale, cu cel puŃin 10 zile înaintea adunării generale, la data
menŃionată în convocatorul iniŃial.
Propunerile privind aceste proiecte de hotarari propuse spre adoptare pot fi depuse in
plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, în cel mult 15 zile de la
publicarea convocării, ora 17.00, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa
incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data
si ora la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din
______( data convocarii AGA)” Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor
de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi,
respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de
inregistrare in cazul persoanelor juridice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi
conform art. 13 din regulamentul CNVM 6/2009. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul
societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii
455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la
subiect „ AGOA/AGEA din ______( data desfasurarii sedintei AGA)”. Intrebarile trebuie sa

fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in
cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.
Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va
fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.
Materialele informative, formularele de procuri speciale si proiectele de hotarari
aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi
lucratoare, sau pe website-ul societatii ( www.romcarbon.com- Sectiunea actionariat/Adunari
Generale ale Actionarilor) incepand cu data convocarii Adunarii Generale.
Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si
transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunarilor Generale si prin
corespondenta. Formularele de vot pot fi obtinute de la sediul societatii - Serviciul
Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Formularele de vot prin
corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al
actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv
certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul
persoanelor juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat
sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 2 zile inaintea desfasurarii sedintei AGA,
ora 17.00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru
determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii.
În situaŃia neîndeplinirii condiŃiilor prevăzute de lege şi de actul constitutiv pentru
Ńinerea Adunarii Generale a Actionarilor la data si ora prevazute in Convocator, următoarea
adunare este convocata pentru o data ulterioara aprobata de catre Consiliul de Administratie,
în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de
referinta. InformaŃii suplimentare cu privire la procedura de desfasurare a Adunarilor
Generale ale Actionarilor se pot obŃine la numărul de telefon: 0238/723.115.
Pentru a pune la dispoziŃia acŃionarilor informaŃii relevante în timp real, S.C.
ROMCARBON S.A. a creat pe pagina www.romcarbon.com o secŃiune specială, numită
Actionariat, accesibilă şi permanent actualizată.
Pagina este astfel structurată încât să conŃină toate informaŃiile necesare deŃinătorilor
de valori mobiliare: informaŃii referitoare la sedintele adunarilor generale ale actionarilor,
calendar financiar, raportări periodice şi curente, dividende, guvernanŃă corporativă etc.
De asemenea, S.C. ROMCARBON S.A. are structuri interne specializate pentru
relaŃia cu investitorii şi relaŃia cu acŃionarii proprii. Persoanele desemnate să menŃină legătura
cu investitorii şi acŃionarii vor urma, periodic, cursuri de specializare.
In cadrul S.C. ROMCARBON S.A. persoana specialzata in relatia cu investitorii este
d-na Genes Alina- Director Dezvoltare.
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