
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. POLSIB S.A. Sibiu 
Nr.259/12.05.2014 
 

Raport curent întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 12 mai 2014 
 
Denumirea societăţii comerciale: S.C. POLSIB S.A. 
Sediul social: Sibiu șos. Alba Iulia nr. 40 
Numărul de telefon: 0269/210058 Fax: 0269/218350 
Codul unic de înregistrare: 794270 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 32/592/1991 
Capital social subscris şi vărsat: 1.026.837,5 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: RASDAQ  
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: 410.735 acţiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 RON 
fiecare 
 
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:  
 
CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 
 
 Trimitem alăturat Hotărârea Consiliului de Administrație și Convocatorul privind convocarea Adunării Generale 
Extraordinare din data de 23 iunie 2014 ora 11 la sediul societății din Sibiu Șos. Alba Iulia nr. 40.  

 
Președinte Consiliu de Administrație 

Teodor Răducanu 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
S.C. POLSIB S.A. Sibiu 
 

HOTĂRÂREA nr. 3/09.05.2014 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 
 Consiliul de Administrație al S.C. POLSIB S.A. Sibiu  
 

HOTĂRĂȘTE:  
 
   Art. 1. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 23.06.2014 ora 11 sau ziua 
următoare la aceeași oră în cazul în care prima adunare nu se poate ține, cu următoarea ordine de zi: 
 
1. Aprobarea vânzării activului corporal al S.C. Polsib S.A., respectiv imobilului proprietatea societății situat în municipiul Sibiu, 
Şoseaua Alba Iulia nr. 40, Județul Sibiu, compus din teren în suprafaţă totala de 26.437 mp și toate construcțiile, instalațiile și 
amenajările existente pe acest teren, înscris în Cartea Funciară 103751 Sibiu (provenită din conversia CF vechi 15687), top. 
5231/3/2, 5232/1/1, 5233/1/1/2/1, 5233/2/2, 5234/1/1/2, 5234/2, 5234/4, 5234/5, 5234/3, 5234/6, 5234/13, 5236/1/3/6, 5234/11/1, 
5234/12, 5234/14, 5234/15/1, 5234/7, 5234/8, 5234/16/3, 5234/17/1, 5234/9/1/1.   
 
2. Aprobarea stabilirii prețului de vânzare prin negociere directă efectuată de către Președintele Consiliului de administrație al  
S.C. Polsib S.A., cu avizul Consiliului de administrație și al Comisiei de cenzori. 
 
3. Aprobarea prețului minim de vânzare de 210 euro/mp. 
 
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație al S.C. Polsib S.A. să negocieze cu cumpărătorul toate clauzele 
contractului de vânzare, să semneze în numele societății, cu avizul Consiliului de administrație și al Comisiei de cenzori, contractul 



autentic de vânzare, precum și să semneze orice alte documente și să efectueze orice alte demersuri necesare pentru realizarea 
tranzacției. 
 

Art. 2. Publicarea Convocatorului anexat prezentei hotărâri. 
 
Nume: Teodor Răducanu – Președinte Consiliu de Administrație 
Semnătura:_______________ 
 
Nume: Virginia-Monica Galiano – membru CA 
Semnătura:_______________ 
 
Nume: Vasile Dobrota – membru CA 
Semnătura:________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
S.C. POLSIB S.A. Sibiu 
Nr.257/12.05.2014 

CONVOCATOR 
 

Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Polsib S.A., cu sediul în Sibiu Şoseaua Alba Iulia nr. 40, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/592/1991, C.U.I. 794270, capital social subscris și vărsat în valoare 
de 1.026.837,5 ron reprezentând 410.735 acţiuni nominative, a hotărât în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, 
cu modificările ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului 
C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu 
modificările și completările ulterioare, actul constitutiv al societății, convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în 
data de 23 iunie 2014 ora 11 (prima convocare), adunare ce se va ține la sediul societăţii din Sibiu Șos. Alba Iulia nr. 40 pentru toţi 
acţionarii existenţi și înregistraţi în Registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la sfârşitul zilei de 09 iunie 2014 (data de 
referinţă) care au dreptul să participe la deliberările Adunării Generale Extraordinare și să voteze în cadrul acesteia, cu următoarea 
ordine de zi: 

 
1. Aprobarea vânzării activului corporal al S.C. Polsib S.A., respectiv imobilului proprietatea societății situat în municipiul Sibiu, 
Şoseaua Alba Iulia nr. 40, Județul Sibiu, compus din teren în suprafaţă totală de 26.437 mp și toate construcțiile, instalațiile și 
amenajările existente pe acest teren, înscris în Cartea Funciară 103751 Sibiu (provenită din conversia CF vechi 15687), top. 
5231/3/2, 5232/1/1, 5233/1/1/2/1, 5233/2/2, 5234/1/1/2, 5234/2, 5234/4, 5234/5, 5234/3, 5234/6, 5234/13, 5236/1/3/6, 
5234/11/1, 5234/12, 5234/14, 5234/15/1, 5234/7, 5234/8, 5234/16/3, 5234/17/1, 5234/9/1/1. 

 
2. Aprobarea stabilirii prețului de vânzare prin negociere directă efectuată de către Președintele Consiliului de administrație al 
S.C. Polsib S.A., cu avizul Consiliului de administrație și al Comisiei de cenzori. 

 
3. Aprobarea prețului minim de vânzare de 210 euro/mp. 

 
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație al S.C. Polsib S.A. să negocieze cu cumpărătorul toate clauzele 
contractului de vânzare, să semneze în numele societății, cu avizul Consiliului de administrație și al Comisiei de cenzori, 
contractul autentic de vânzare, precum și să semneze orice alte documente și să efectueze orice alte demersuri necesare 
pentru realizarea tranzacției. 

 
Accesul acționarilor la Adunarea Generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane-

fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane-juridice, prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de registrul 
comerțului în original din care să rezulte calitatea de reprezentant legal sau procură specială dată de reprezentantul legal unei alte 
persoane împuternicite. În cazul acționarilor persoane-fizice reprezentate, accesul se face cu procură specială data persoanei fizice 
care îi reprezintă.  

Acţionarii vor putea fi reprezentaţi în Adunarea Generală în baza unei procuri speciale de reprezentare depuse la sediul 
societăţii cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii Adunării. Acţionarii care nu au capacitatea legală, precum şi persoanele juridice, 
pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială altor acţionari.  

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). 
Procurile speciale în original, o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator în original al acționarului reprezentat vor fi 
depuse la sediul societății până la data de 17 iunie 2014 ora 14,00 (data numărului de înregistrare în cazul documentelor depuse, 
respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate). 

Procurile neconforme, care nu îndeplinesc condițiile legale sau care sunt depuse după expirarea termenului menționat mai sus 
nu vor da dreptul de vot acționarilor prin mandatarii desemnați pentru această adunare. 

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de 
Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul original de vot prin 
corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate al acţionarului vor fi 



transmise societății la sediul acesteia până la data de 17 iunie 2014 ora 14,00 (data numărului de înregistrare în cazul documentelor 
depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate). 

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale, 
precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societăţii, tel. 0269/210058,  
fax 0269/218350 între orele 10-14 sau pe site-ul www.polsib.com începând cu 21 mai 2014. 

Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, împreună sau individual, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul: 
a) de a introduce noi 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, puncte care vor fi depuse în scris la sediul 
societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. 
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, proiecte care 
vor fi depuse în scris la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. 
 

Acţionarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării de la data convocării și până la data de  
16 iunie 2014 ora 14,00. 

Informaţii mai detaliate cu privire la drepturile acţionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății www.polsib.com. 
În cazul în care prima Adunarea Generală Extraordinară nu se poate ţine la locul şi data menţionată pentru că nu este îndeplinit 

cvorumul de prezență necesar, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală pentru data de 24 iunie 2014 ora 11, în acelaşi loc și 
cu aceeaşi ordine de zi. 

Efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare se răsfrâng asupra acţionarilor înregistraţi la 14 iulie 2014. 
 

Președinte Consiliu de Administrație 
Teodor Răducanu 

 
 


