
          CONVOCATOR

Administratorul  judiciar ECG  TAMAS  LASZLO  S.P.R.L.,  cu  sediul  social  în
Odorheiu  Secuiesc,  str.  Constructorilor,  nr.  15/10,  Jud.  Harghita,  înregistrată  la  Registrul
Societăţilor Profesionale de Insolvenţă sub nr. RFOII 0166 din 31.12.2006, reprezentată legal
de  Tamás  László,  și  administratorul  special  Hooponopono Srl.,  cu  sediul  în  mun.  Sfântu
Gheorghe,  Str.  Florilor nr.  14, jud.  Covasna,   al  societăţii    CONSIC S.A.  ,  în reorganizare
judiciară, societate de naţionalitate română cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Vasile
Goldiș  nr.  2,  jud.  Covasna,  înregistrată  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  de  pe  lângă
Tribunalul  Covasna  sub  nr.  J14/209/1991,  cod  unic  de  înregistrare  RO552226,  în  baza
dispoziţiilor  art.  117  din  Legea  societăților  nr.  31/1990,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare, și a prevederilor art. 14 din Actul Constitutiv al Societății,convoacă
Adunarea  Generală  Ordinară a  Acţionarilor (AGOA)  şi  Adunarea  Generală
Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) pentru data de 21.05.2020, la orele 11 şi respectiv la
orele 12,  în sala de şedinţă de la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi  în registrul
acţionarilor  Societăţii  la  sfârşitul  zilei  de  15.05.2020,  stabilită  ca  dată  de  referinţă,  cu
următoarele ordine de zi:
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor:

1. Aprobarea bilanţului, a contului de profit şi pierdere şi a notelor explicative pe anul
2019.

2. Aprobarea repartizarii profitului pe anul 2019
3. Aprobarea raportului administratorilor pe anul 2019
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020
5. Alegerea membrilor  consiliului  de administrație  și  a auditorului  financiar  extern,

care  urmează  a-și  desfășura  activitatea  după  ieșirea  societății  din  procedura
insolvenței.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor:
1. Aprobarea  majorării  valorii  nominale  a  acţiunilor  Societăţii  de  la  valoarea

nominală curenta de 0,1 lei,  pentru fiecare acţiune, la valoarea nominală de
2.500 lei pentru fiecare acţiune.

1.1.  Punctul 1 se va implementa sub condiția ca valoarea capitalului social al Societăţii să
rămână neschimbată după implementarea hotărârii de majorare a valorii nominale de la 0,1 lei
la 2.500 lei pentru fiecare acțiune. Astfel, după majorarea valorii nominale, Societatea va avea
un  capital  social  de  2.500.000  lei  împărțit  în  1.000  de  acțiuni  nominative,  cu  o  valoare
nominală  de  2.500  lei  fiecare,  integral  subscrise  și  vărsate  de  acționari.  Determinarea
îndeplinirii condiției se va face potrivit procedurii prevazute la punctul  1.10. al prezentului
Convocator.
1.2. In cazul  in  care,  anterior  majorarii  valorii  nominale,  un  acționar deține un numar de
acțiuni care nu este multiplu de 25.000 (numărul acţiunilor deținute anterior majorării valorii
nominale fiind denumit în cele ce urmeaza "Acțiuni Neconsolidate") și implicit acționarul în
cauză ar deține, ulterior majorării valorii nominale, un număr de acțiuni care nu este număr
natural (numărul natural de acțiuni deținute ulterior majorării valorii nominale fiind denumit
în cele  ce  urmeaza  "Acțiuni  Consolidate",  iar  eventuala  fracțiune  de Acțiune  Consolidată
rezultată din calcul fiind denumită în cele ce urmeaza "Fracțiunea de Acțiune Consolidată"),
acționarul în cauză are dreptul să facă uz de una dintre următoarele două alternative:

1.2.a. să fie compensat de Societate cu o sumă de bani brută pentru Fracțiunea
de Acțiune Consolidată ("Compensare pentru Rotunjire in Minus"), urmând ca,  în acest
caz, numărul de Acțiuni Consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea  în
executare a hotărârii  de majorare a valorii  unei actiuni să fie egal cu numărul de Acțiuni
Consolidate rezultat din calcul rotunjit în minus până la numărul natural imediat anterior, sau



1.2.b.  să contribuie  cu  numerar,  prin  transferul  unei  sume  de  bani  către
Societate  ("Contribuție  pentru  Rotunjire  in  Plus"),  pentru  diferența  dintre  o  Acțiune
Consolidată și  Fracțiunea  de  Acțiune  Consolidată,  urmând  ca,  în  acest  caz,  numărul  de
Acțiuni Consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea în executare a hotărârii
de majorare a valorii unei acțiuni să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din
calcul rotunjit în plus până la numărul natural imediat următor.
1.3.  Acționarii care nu vor opta  în mod expres pentru una dintre alternativele menționate la
pct. 1.2. de mai sus, în termenul și în condițiile aprobate în cadrul AGEA, se consideră că au
optat  în mod automat pentru alternativa de la pct. 1.2.a, urmând ca tăcerea acestora să fie
considerată ca aprobare tacită a alternativei de a fi Compensați pentru Rotunjire în Minus.
1.4. Pentru determinarea valorii Compensării pentru Rotunjire  în Minus, respectiv a valorii
Contribuției pentru Rotunjire  în Plus a fost realizată o evaluare a Acțiunilor neconsolidate,
evaluarea  fiind  realizată de  către  evaluatorul  autorizat  Olaru  Ion  prin  societatea  Consult
Proeval S.R.L., pe baza situațiilor financiare ale Societății de la data de 31.01.2020.
Prețul unei Acțiuni Neconsolidate - determinat în baza raportului de evaluare întocmit la data
de 14.02.2020 este 0,272 lei („Valoarea de Evaluare”).
1.5.  Valoarea Compensării  pentru Rotunjire  în Minus cuvenită unui acționar care opteaza
pentru alternativa de la 1.2.a de mai sus se determina după cum urmează:
Valoarea Compensarii = F*VE*25000
Valoarea Contribuţiei pentru Rotunjire în Plus datorată de un acţionar care optează pentru
alternativa de la 1.2.b de mai sus se determină după cum urmează:
Valoarea Contribuţiei = (1-F) *VE*25000
Pentru ambele formule de mai sus: (i) F = Fracțiunea de Acțiune Consolidată exprimată cu 8
(opt) zecimale, (ii) VE = Valoare de Evaluare.
1.6.  Fracțiunile  de Acțiuni Consolidate  pentru care Societatea plătește Compensare pentru
Rotunjire în Minus vor fi însumate matematic în cadrul procedurii de implementare a hotărârii
de  majorare  a  valorii  nominale  a  acțiunilor,  urmând  ca  aceste  Fracțiuni  de  Acțiuni
Consolidate,  împreună cu  acțiunile  proprii  deținute  de  Societate,  să fie  utilizate  pentru
rotunjirea în plus a numărului de Acțiuni Consolidate în cazul acționarilor care optează pentru
alternativa  de  la  1.2.b  de  mai  sus,  iar  în  ipoteza  în  care,  urmare  a  acestui  mecanism de
regularizare, va rămâne un număr natural de Acțiuni Consolidate, acestea vor deveni acțiuni
proprii deținute de Societate.
1.7. Aprobarea dobândirii de acțiuni proprii (respectiv Acțiuni Consolidate) de către Societate
ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale
astfel cum este prezentat la pct. 1.1.-1.6. de mai sus. Prin urmare, numarul maxim de actiuni
proprii care ar putea fi dobandit de Societate este de 10 % din capitalul social, contravaloarea
plătită de  Societate  pentru  fiecare  Acțiune  Consolidată prin  mecanismul  de  Compensare
pentru Rotunjire în Minus va fi egal cu produsul dintre Fracțiunea de Acțiune Consolidată,
Valoarea de Evaluare si  25000, iar perioada de dobândire nu va depăși 18 luni de la data
AGEA.
1.8.  Aprobarea procedurii de implementare a hotărârii privind majorarea valorii nominale a
acțiunilor fără modificarea capitalului social (care va include, printre altele, modalitatea de
plată a Compensării pentru Rotunjirea în Minus, respectiv a Contribuției pentru Rotunjirea în
Plus, modalități de disponibilizare a informațiilor  și de comunicare  în cadrul procedurii)  în
forma prevăzută în Anexa 1 la prezentul Convocator.
1.9. Sub condiția ca prin punerea în aplicare a hotărârii privind majorarea valorii nominale a
acțiunilor să nu se modifice capitalul social al Societăţii, aprobarea modificării articolului 6
din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:
”Art. 6.  Capitalul  social Capitalul social  este de 2.500.000 lei,  împărţit  în  1.000  acţiuni
nominative, în valoare nominală de 2.500 lei fiecare”



1.10.  Administratorul  special  și  administratorul  judiciar  al  Societății  este  împuternicit  să
centralizeze  rezultatele  punerii  în executare  a  hotărârii  de  majorare  a  valorii  nominale  a
acțiunilor cu privire la efectele asupra capitalului social al Consic SA și implicit să determine
structura acționariatului Societăţii, urmând ca, în măsura în care condiția menționată anterior
este îndeplinită, Administratorul judiciar și administratorul special să întreprindă demersurile
pentru înregistrarea la Registrul Comerțului a mențiunii privind modificarea art. 6 din Actul
constitutiv.
1.11.  Mandatarea Administratorului judiciar și a administratorului special  pentru a duce la
îndeplinire hotărârea de majorare a valorii nominale în condițiile menționate la pct. 1.1.-1.10
de mai sus, precum si cu respectarea procedurii de implementare care va fi aprobată in cadrul
AGEA (Anexa 1).  În cazul în care în cadrul implementării hotărârii, administratorii constată
că, raportat la opțiunile acționarilor exercitate  în condițiile pct. 1.2. de mai sus, ar rezulta o
modificare a capitalului social, administratorii vor convoca o nouă AGEA care va decide fie
continuarea  implementării  hotărârii  privind  majorarea  valorii  nominale  a  acțiunii,  fie
revocarea hotărârii privind majorarea valorii nominale a acțiunilor, în acest din urmă caz toti
acționarii urmând să fie puși în situația anterioară adoptării hotărârii privind majorarea valorii
nominale a acțiunilor.
1.12. Drepturile  și  obligațiile  conferite,  respectiv  generate  de  hotărârea  privind  majorarea
valorii nominale a acțiunilor aparțin persoanelor înregistrate ca acționar la Data de Referință,
în registrul acționarilor Societăţii. În cazul în care o persoana care este înregistrata în registrul
acționarilor Societăţii ca acționar la Data de Referință transferă prin orice act (inclusiv, dar
fără a se limita la vânzare, donație, succesiune), integral sau parțial Acțiunile Neconsolidate
deținute, dobânditorul acestora este ținut la rândul său de drepturile si obligațiile conferite,
respectiv  generate  de  hotărârea  privind  majorarea  valorii  nominale  a  acțiunilor  emise  de
Societate.
1.13. Împuternicirea  Administratorului  judiciar  și  al  administratorului  special pentru  a
îndeplini  toate  formalitățile  necesare  pentru  ducerea  la  îndeplinire  a  hotărârilor  AGEA,
incluzând dar  fără a  se  limita  la  îndeplinirea  formalităților  de publicitate  și  înregistrare  a
hotărârilor la Registrul Comerțului și la orice alte autorități competente. C.A./Administratorii
pot delega oricare dintre atribuțiile lor conferite prin hotărârile AGEA.
1.14. Aprobarea  autorizării  Administratorului  judiciar  și  al  administratorului  special de  a
răscumpăra acţiuni ale Societăţii, în limita de  10  % din valoarea capitalului social subscris,
pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii acţionarilor în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la un preţ care va fi egal cu
preţul de răscumpărare arătat la punctul 1.4 de mai sus. Programul de răscumpărare are drept
scop  reducerea  ulterioară  a  capitalului  social  sau  valorificarea către acționari în  temeiul
hotărârii adunarii generale a acționarilor.

Începând cu data convocării, în zilele de lucru, între orele 10-14, documentele referitoare la
ordinea de zi, precum și Anexa 1 la prezentul convocator se pot obţine la sediul societăţii
CONSIC S.A. din Sf. Gheorghe, str.Vasile Goldiş nr. 2. În acelaşi interval de timp se pot
obţine informaţii şi telefonic la numărul 0267-351769. 
În termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul 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, sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 



Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări societăţii privind punctele de pe ordinea de
zi a adunării generale, întrebări care vor fi transmise în scris societăţii în termen util pentru a
putea fi răspunse în cadrul adunării.
Identificarea  acţionarilor  se  va  face  pe  baza  registrului  acţionarilor,  furnizat  de  Registrul
Independent Transilvania SRL, prin prezentarea de către aceştia a unui act de identitate din
care să rezulte corespunderea datelor de identificare din listă cu cel menţionat în actul de
identitate  prezentat.  În  cazul  în  care  vreuna din datele  de  identificare  ale  acţionarului  nu
corespunde cu cel menţionat în actul de identitate prezentat, acesta îşi poate dovedi identitatea
şi cu alte documente oficiale,  emise de instituţii  publice,  în caz contrar nu va fi admis în
şedinţa adunării generale a acţionarilor.
Fiecare  acţionar  are  dreptul  de  a  desemna,  prin  formularul  de  procură  specială,  un
reprezentant pentru a participa şi a vota în numele său în cadrul adunării generale. Acţionarul
are obligaţia să dea în cadrul formularului de procură specială instrucţiuni specifice de vot
persoanei  care îl  reprezintă,  pentru punctul  înscris  pe ordinea de zi  a  adunării  generale  a
acţionarilor.
Acţionarii  mai  au  posibilitatea  de  a  vota  şi  prin  corespondenţă,  utilizând  formularul
corespunzător,  înainte  de  adunarea  generală  sub  condiţia  ca  votul  scris  să  fie  transmis
societăţii cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de deschiderea adunării generale. Votul scris va
conţine cel puţin elementele de identificare ale acţionarului, modalitatea de vot - "pentru",
"împotrivă" sau "abţinere"  – aferentă punctului  de pe ordinea de zi,  precum şi semnătura
acţionarului. În vederea identificării sale, acţionarul va anexa votului scris şi o copie de pe
actul său de identitate.
Formularele  de  procură  specială  şi  formularele  de  vot  prin  corespondenţă  se  pot  obţine
personal, sau prin corespondenţă în termen util pentru a putea fi retransmise solicitantului de
către societate, de la secretariatul societăţii CONSIC S.A., începând cu data de 13.04.2020 şi
se vor depune, în original, în zilele de lucru, între orele 10-14, până la 15.05.2020 inclusiv la
secretariatul tehnic al adunării sau se vor trimite în scris, în original, până la data menționată
mai sus la adresa sediului societății, în plic închis cu mențiune pe plic ”Vot prin corespodență
AGEA și AGOA 21.05.2020/22.05.2020”
Acţionarii persoane fizice, vor fi legitimaţi pe baza actelor de identitate, iar cei reprezentaţi
prin procurile speciale şi actele de identitate ale acestora.
În cazul neîndeplinirii cvorumului legal la prima convocare,  Adunările Generale se convoacă
a doua oară în data de 22.05.2020, în acelaşi loc şi la aceeleași ore.
Convocarea  AGOA și AGEA, precum şi documentele  aferente se publică şi pe pagina de
internet a Societăţii.

administrator judiciar  administrator special
ECG TAMAS LASZLO S.P.R.L.  HOOPONOPONO S.R.L.
prin Tamás László prin TULIT Zsombor 
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