
INFORMAŢII  REFERITOARE  LA  DREPTURILE  ACŢIONARILOR 

 

 

1. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunăriilor generale 

 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul 

social au dreptul:  

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu condiţia ca fiecare punct 

să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de 

adunarea generală  si  

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse 

pe ordinea de zi a adunării generale. 

Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actelor de identificare/ 

certificatele de inmatriculare valabile ale initiatorilor.  

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale insotite de 

o justificare sau de proiectele de hotarare aferente si de copiile actelor de identificare ale 

initiatorilor, pot fi: (i) depuse in original la sediul Societatii in plic inchis, sau (ii) transmise si 

prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind 

semnatura electronica termen la adresa: tmdrill@tmdrill.ro, în cel mult 15 (cincisprezece) zile 

de la publicarea prezentului convocator.  

 

Propunerile primite după expirarea termenelor prevăzute mai sus sau transmise in alte 

modalităţi decât cele expuse mai sus, nu vor fi luate in considerare. 

 

Reproducem in continuare art. 92 alin. (3)-(6) din Legea nr.24/2017 privind emitentii 

de instrumente financiare si operatiuni de piaţă: 

„Art. 92  (3)Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% 

din capitalul social are/au dreptul: 

a)de a introduce puncte 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; 

şi 

b)de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 

ordinea de zi a adunării generale. 

(4)Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate 

urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. 

(5)Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data 

publicării convocării. 

(6)În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea 

ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, societatea face disponibilă o 

ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi 

anterioară, înainte de data de referinţă a adunării generale a acţionarilor, aşa cum este definită 

aceasta prin reglementările A.S.F., precum şi cu respectarea termenului prevăzut la art. 

1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să desemneze un 

reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă.” 

 

 

 

 

http://idrept.ro/00078665.htm


2. Adresarea de întrebări 

 

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul de detinere la capitalul social, pot depune 

intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copia 

actului de identificare valabil, la sediul Societatii din Com. Ernei, nr. 630, judetul Mures, 

incepand cu data convocarii si pana la data de 27.04.2021, ora 12.00, in plic inchis.  

Actionarii pot transmite si prin e-mail astfel de intrebari, insotite de copia actului de 

identificare valabil, 27.04.2021, ora 12.00, la adresa: tmdrill@tmdrill.ro 

 

3. Procura speciala 

 

Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 

ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii 

generale ale actionarilor, cu conditia ca aceasta sa fie acordata de catre actionar, in calitate de 

client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea 24/2017, sau unui 

avocat, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al 

intermediarului sau de avocatul respectiv, în conformitate cu art.205 din Regulamentul 5/2018. 

Procurile generale si procurile speciale in limba romana sau engleza si o copie a actului 

de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in 

original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail la adresa: tmdrill@tmdrill.ro, cu 

semnatura electronica extinsa pana la data de 26.04.2021, ora 15.00.  

La data AGA, la intrarea în sala de şedinţa, reprezentantul desemnat va preda 

reprezentantului Societatii originalul procurii speciale/ a procurii generale în cazul în care 

aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnătura electronica extinsa încorporata si o copie a 

actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (carte de identitate). 

 

4. Vot prin corespondentă 

 

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a 

vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea 

formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza cu legalizarea semnaturii 

de catre un notar public.  

Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar 

public impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului 

vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia (redactat fie in limba romana, fie in 

limba engleza)  pana la data de 26.04.2021 ora 11.00 a.m. Formularele de vot prin 

corespondenta neinregistrate ca fiind primite la registratura Societatii sau inregistrate ca fiind 

primite după ora 11 a.m. in data de 26.04.2021 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea 

cvorumului si majoritatii in adunarea generala. 

 

5. Dovada calitatii de reprezentant 

 

In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un 

certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau in copie 

conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu 

originalul, emis de catre o autoritate competenta  din statul in care actionarul este inmatriculat 

legal.  Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica 



nu vor fi mai vechi de 3 luni de la data publicarii convocatorului adunarii generale a 

actionarilor. 

Convocatorul este publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a , fiind disponibil si pe site-

ul societatii. 

In cazul persoanelor juridice straine vor fi solicitate acele documente din care sa 

rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul inmatricularii, imputernicirea speciala 

a persoanei care o reprezinta sau un document emis de catre o autoritate competenta din statul 

in care actionarul este inmatriculat legal care sa ateste calitatea de reprezentant legal al 

persoanei juridice care acorda imputernicirea (in original sau copie conforma cu originalul 

emis, document emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului pentru 

adunarea generala a actionarilor).  

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice care acorda 

imputernicirea intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o 

traducere, realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.  

 

6. Data de referinţa  

 

Numai acţionarii înscrişi in Registrul Acţionarilor la data de referinţă vor putea 

participa si vota in cadrul Adunării. Data de referinta pentru Adunarea Generala a Acţionarilor 

din data de 26(30).04.2020 este: 20.04.2021. 

 

7. Număr total de acţiuni emise 

 

La data convocarii adunarii generale ordinare a actionarilor, numarul total de actiuni 

emise de catre Societate este de 4.381.538 acţiuni. Fiecare acţiune astfel emisa deţinută da 

dreptul la un vot in Adunarea Generala a acţionarilor, numarul total de drepturi de vot la data 

convocarii fiind de 4.381.538. 

 

Pentru relaţii suplimentare, puteţi sa ne contactaţi la telefon 0742017410 precum si pe 

adresa de email: tmdrill@tmdrill.ro. 


