RAPORT CURENT

Intocmit in baza Legii nr.24/2017 si a Regulamentului nr.5/2018 (art.234 alin.1 lit. c)

Data raportului: 25.03.2021
Denumire entitate emitenta: S.C. Foraj Sonde S.A.
Sediul social: Com. Ernei nr. 630, 547215 jud. Mures
Telefon: 0265 263163
Cod unic de inregistrare: RO 4727746
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 26/349/1995
Capital social subscris si varsat: 10.953.845,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Foraj Sonde S.A. pentru data de
28(29).04.2021
Administratorul Special si Administratorul Judiciar ai S.C. Foraj Sonde S.A, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1991, au decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
S.C. Foraj Sonde S.A. pentru data de 28.04.2021, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau
29.04.2021, ora 11.00 a.m. (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine.
Anexăm Convocatorul.

Cu stima,
Administrator Special,
Vasile Aron

CONVOCATOR

MURES INSOLVENCY SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei FORAJ SONDE
SA în reorganizare judiciară desemnat prin încheierea nr.241/CC din 04.11.2016 pronunțată de Tribunalul
Specializat Mureș în dosarul nr.509/1371/2015/a 40, cu sediul social în str.G-ral Gh.Avramescu, nr.4,
Tg.Mures, Cod de identificare fiscal RO13577109, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență
2B0198, Număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare RFO II-0252/31.12.2006,
Tel/fax:0265261019, email: smdamures@gmail.com, reprezentată prin Asociatul coordonator, ec.TodorSoo Ignatie, în temeiul art.58 lit.g) din Legea 85/2014 coroborat cu prevederile Legii nr.31/1990,
CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FORAJ SONDE SA în data de 28.04.2021, ora 11 a.m, la sediul
societății din Ernei nr.630, jud. Mureș pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A.
București la sfârșitul zilei de 20.04.2021 ca dată de referință, iar în cazul în care la data menționată nu se
întrunește cvorumul de prezență, se convoacă și se fixează, în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990
republicată, cea de-a doua ședință AGAO pentru data de 29.04.2021, în același loc, aceeași oră și cu aceeași
ordine de zi, respectiv:
1. Prezentarea și discutarea raportului Administratorului special pentru activitatea economică din 2020.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020.
3. Prezentarea și discutarea raportul auditorului financiar cu privire la exercițiul financiar 2020.
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2020.
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
6. Aprobarea listei cu mijloacele fixe ce urmează să fie casate în anul 2021.
Capitalul social al societății Foraj Sonde S.A. este format din 4.381.538 acțiuni nominative, fiecare
acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor. În conformitate cu
prevederile art.117^1 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea
altor puncte pe ordinea de zi a AGAO în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului
convocator. Aceste propuneri trebuie să fie însotite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie
înaintat la sediul societății până la această dată. Acționarii societății pot adresa în scris în atenția societății,
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGAO, în toată perioada, de la data convocării și până la

ora 12:00 a ultimei zi lucrătoare anterioare zilei în care este programată ținerea sedințelor, respectiv
27.04.2021. Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul
societății: www.tmdrill.ro. Doar persoanele care sunt acționari la data de referință și sunt înscriși la această
dată în registrul acționarilor, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGAO. Accesul acționarilor la
AGAO se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de
identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentante, cu
procură specială dată special în acest sens persoanei fizice care îi reprezintă. Procura speciala se va întocmi
în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) cu
respectarea prevederilor legale. Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de
înregistrare al acționarului reprezentant, vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin email cu semnătura electronică extinsă. Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au
posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de AGAO, prin utilizarea formularului de vot prin
corespondență ce se va depune/expedia, ca și procurile, cu 48 ore înainte până la data de 26.04.2021 orele
15. Informațiile suplimentare precum și formularele de procură specială și vot se pun la dispoziția
acționarilor la sediul societății, și vor fi disponibile pe website-ul societății www.tmdrill.ro începând cu
data de 23.03.2021. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății si pe site-ul societatii
www.tmdrill.ro.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
MURES INSOLVENCY SPRL,
Asociat coordonator,
ec.Todor-Soo Ignatie

