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                                                CONVOCARE  
 

            Directoratul societatii THR Marea Neagră S.A. cu sediul în localitatea Mangalia, str. 
Lavrion nr. 29, judeţul Constanţa,  societatea administrata in sistem dualist, având 
J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2007, Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi cu dispoziţiile 
Actului Constitutiv, intrunit la data de  09.09.2019; 

           Convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor în data de 
22.10.2019, ora 11.00, la sediul societatii, cu urmatoarea  ORDINE DE ZI: 
            1.Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre 
societate , in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: 
 i. dimensiunea programului – maxim 5.789.499 actiuni cu valoare nominala de 0,10 
lei/actiune, reprezentand 1,00% din capitalul social; 
 ii. pretul de dobandire a actiunilor: pretul minim va fi egal cu pretul de piata  al 
actiunilor societatii de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuarii achizitiei, iar 
pretul maxim va fi 0,15 lei/actiune; 
 iii. durata programului: perioada de maxim 9 luni de la data publicarii hotararii 
A.G.E.A in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a; 
 iv. plata actiunilor rascumparate – din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor 
legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate; 
 v. destinatia programului – distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, 
membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului si angajatilor societatii, in 
vederea eficientizarii si fidelizarii activitatii acestora, in cadrul unui program „Stock Option 
Plan”; 
            2.Imputernicirea Consiliului de Supraveghere si a Directoratului societatii pentru 
ducerea la indeplinire a programului de rascumparare. 
            3.Mandatarea Consiliului de Supraveghere si a Directoratului sa adopte toate masurile 
necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii in limitele legale si statutare prin 
parcurgerea tuturor etapelor si formalitatilor pentru implementarea „stock option plan”, 
identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi 
distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, intocmirea 
si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, cu inserarea clauzei de interdictie 
de instrainare a actiunilor dobandite in cadrul „stock option plan” timp de 12 luni de la data 
dobandirii. 
            4.Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se 
rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor si a ex-date. 
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         5.Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru 
ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate. 

 
           La Adunarea Generala a Actionarilor vor putea participa şi vor putea vota numai 
acţionarii înregistrati în Registrul Actionarilor societăţii la data de 08.10.2019, stabilită ca 
data de referinţă. 
           La data pentru care se  face convocarea, capitalul social al S.C. THR Marea Neagră 
S.A. este de 57.894.993,9 lei si este divizat in 578.949.939 acţiuni nominative si 
dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în 
cadrul adunării generale a acţionarilor. 
           Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au 
dreptul: 

a) să introducă puncte noi 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, pana cel mai tarziu pe data de 27.09.2019;  

b) să prezente proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării generale, pana cel mai tarziu pe data de 27.09.2019. 

  Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 
adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-
ul societăţii, la secţiunea “Întrebări frecvente”. 
           Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/ 
întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de urmatoarele documente: In cazul actionarilor 
persoane fizice – copie legalizata a actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul 
Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul 
actionarilor persoane juridice - certificatul de inregistrare, copia legalizata a cartii de 
identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si 
numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii 
care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise  la sediul 
societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule:‘’PENTRU ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR din data de 22/23.10.2019’’. 
           Documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale adunării generale 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - 
www.thrmareaneagra.ro  şi/ sau de la sediul societăţii, începând cu data de 12.09.2019, în 
zilele lucrătoare între orele 900 - 1300. 
           Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunarea Generala a 
Actionarilor direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de 
împuternicire specială sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii 
nr.24/2017  si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara 
personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana 
decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o împuternicire speciala sau 
generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna împuternicirile 
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speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul 
pentru societate.  
             Imputernicirea generala  se poate acorda  pentru o perioada care nu va depasi trei ani, 
permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea 
Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de 
catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.92 din Legea 
nr.24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a 
Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o 
situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017. 
            Accesul acţionarilor persoane fizice, îndreptăţiţi să participe la adunarea generala, este 
permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate iar in cazul 
acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le 
reprezintă.  

  Accesul acţionarilor persoane juridice, îndreptăţiţi să participe la adunarea generala, 
este permis  pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi 
reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, 
alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei 
fizice care reprezintă actionarul respectiv.  

  Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de 
Registrul Comertului, prezentat în original sau 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, care atestă calitatea de 
reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului 
persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 31.08.2019. Documentele care atestă calitatea 
de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decat limba engleza vor fi însoţite de 
o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. 

  Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică in mod corespunzator şi pentru 
dovedirea calitatii de reprezentant legal al acţionarului care propune introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor sau care adresează întrebări 
emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor. 

  Formularele de imputerniciri speciale se pot obţine la sediul societăţii începând cu data 
de 12.09.2019 între orele 900 - 1300 sau se pot descărca de pe web-site-ul societăţii. Un 
exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societăţii, in limba romana sau in 
limba engleza, până inclusiv la data de 21.10.2019, ora 09.00, un exemplar urmând a fi pus la 
dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi aceasta calitate.  
Imputernicirile se pot transmite şi electronic cu semnatură electronică extinsă potrivit legii la 
adresa de e-mail thrmareaneagra@yahoo.com. 

Actionarii inregistrati la data de referinţă au posibilitatea de a vota si prin 
corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot 
prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, începand cu data de 12.09.2019, între 
orele 900 – 13 00 de la sediul social al societăţii sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro. 
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În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot, completat şi semnat, însoţit de 
copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie 
certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de 
înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea 
parafei) pot fi transmise la sediul societăţii, in limba romana sau in limba engleza, până la 
data de 21.10.2019, ora 09.00, în plic inchis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: 
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 
DATA DE  22/23.10.2019”   

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în 
calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul adunării generale. 
         Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in 
limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 16.09.2019 .Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la sediul societăţii sau la numarul de telefon 0241.752.452, între orele 900 - 
1300. 

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima 
convocare, adunarea generala a actionarilor este convocata pentru data de 23.10.2019, cu 
menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia. 
 
                       
 
                                            
 
 


