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Informatii de interes pentru actionari 

 
Potrivit prevederilor Legii nr. 24/Republicat�*) din 21 martie 2017 privind emiten�ii de instrumente 
financiare �i opera�iuni de pia��, actionarii au urmatoarele drepturi: 
 
 

 Art. 105 -  

    (3) Unul sau mai mul�i ac�ionari reprezentând, individual sau împreun�, cel pu�in 5% din capitalul 
social are/au dreptul: 
    a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adun�rii generale, cu condi�ia ca fiecare punct s� fie 
înso�it de o justificare sau de un proiect de hot�râre propus spre adoptare de adunarea general�; 
    b) de a prezenta proiecte de hot�râre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a adun�rii generale. 
    (4) Drepturile prev�zute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a 
fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. 
    (5) Ac�ionarii pot exercita drepturile prev�zute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data public�rii 
convoc�rii. 
    (6) În cazurile în care exercitarea dreptului prev�zut la alin. (3) lit. a) determin� modificarea ordinii 
de zi a adun�rii generale comunicate deja ac�ionarilor, societatea face disponibil� o ordine de zi 
revizuit�, folosind aceea�i procedur� ca �i cea utilizat� pentru ordinea de zi anterioar�, înainte de data 
de referin�� a adun�rii generale a ac�ionarilor, a�a cum este definit� aceasta prin reglement�rile A.S.F., 
precum �i cu respectarea termenului prev�zut la art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât s� 
permit� celorlal�i ac�ionari s� desemneze un reprezentant sau, dac� este cazul, s� voteze prin 
coresponden��. 
     
 
De asemenea, potrivit prevederilor Legii nr. 31 /1990 (Legea societatilor) actionarii au urmatoarele 
drepturi: 
 

    Art. 1171*) - (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mul�i 
ac�ionari reprezentând, individual sau împreun�, cel pu�in 5% din capitalul social. 

    (2) Cererile se înainteaz� consiliului de administra�ie, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de 
la publicarea convoc�rii, în vederea public�rii �i aducerii acestora la cuno�tin�� celorlal�i ac�ionari. În 
cazul în care pe ordinea de zi figureaz� numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de 
supraveghere, �i ac�ionarii doresc s� formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse 
informa�ii cu privire la numele, localitatea de domiciliu �i calificarea profesional� ale persoanelor 
propuse pentru func�iile respective. 

    (3) Ordinea de zi completat� cu punctele propuse de ac�ionari, ulterior convoc�rii, trebuie publicat� 
cu îndeplinirea cerin�elor prev�zute de lege �i/sau de actul constitutiv pentru convocarea adun�rii 
generale, cu cel pu�in 10 zile înaintea adun�rii generale, la data men�ionat� în convocatorul ini�ial. 

 

    Art. 1172*) - (1) Situa�iile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administra�ie, respectiv 
raportul directoratului �i cel al consiliului de supraveghere, precum �i propunerea cu privire la 
distribuirea de dividende �i situa�ia privind dividendele distribuite par�ial în cursul anului fiscal se pun 
la dispozi�ia ac�ionarilor la sediul societ��ii, de la data convoc�rii adun�rii generale. La cerere, 
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ac�ionarilor li se elibereaz� copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu 
pot dep��i costurile administrative implicate de furnizarea acestora. 

    (2) În cazul în care societatea de�ine o pagin� de internet proprie, convocarea, orice alt punct ad�ugat 
pe ordinea de zi la cererea ac�ionarilor, în conformitate cu art. 1171, precum �i documentele prev�zute la 
alin. (1) se public� �i pe pagina de internet, pentru liberul acces al ac�ionarilor. 

    (3) Fiecare ac�ionar poate adresa consiliului de administra�ie, respectiv directoratului, întreb�ri în scris 
referitoare la activitatea societ��ii, înaintea datei de desf��urare a adun�rii generale, urmând a i se 
r�spunde în cadrul adun�rii. În cazul în care societatea de�ine o pagin� de internet proprie, în lipsa unei 
dispozi�ii contrare în actul constitutiv, r�spunsul se consider� dat dac� informa�ia solicitat� este publicat� 
pe pagina de internet a societ��ii, la sec�iunea "Întreb�ri frecvente". 
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