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Nr.192/24.02.2020 

 

 

CONVOCATOR  

 
 
              În temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 privind societătile,in conformitate cu 
prevederile actul constitutiv al societătii,Consiliul de Administratie al  Meduman S.A.cu  
sediul social în Viseu de Sus,str.Aleea Eroilor,nr.28,jud.Maramureș,Nr.de inregistrare   
ORC J24/34/1991,CUI RO 2221644,convoacă Adunarea  Generală Extraordinara a  

Actionarilor pentru data de 30.03.2020, ora1100 , prima convocare,la sediul societătii  
pentru toti actionarii înscrisi în registru la data de 19.03.2020,considerată dată de 
referintă cu următoarea 

 

ORDINE DE ZI 

 
 
1.Aprobarea, modificarea si actualizarea actului constitutiv al societatii sau orice alte  
modificari aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor . 
Art.8,alin.1), punctul 3) va avea urmatorul continut:” 577.455,84 lei  adica 1.203.033 
actiuni x 0,48 lei/actiune aportul doamnei Marin Carmen, reprezentand 19,3828% din 
care capital în natură 18.240 lei, adică 38.000 acțiuni x 0,48 lei/acțiune reprezentand 
0,6122%”. 
2.Împuternicirea domnului Toader Hojda in calitate de vicepresedinte al Consiliului de  
Administratie să semneze procesul-verbal,hotărârea adunării generale extraordinare a  
actionarilor,semnarea,depunerea actului constitutiv actualizat, efectuarea formalitatilor de 
publicitate si înregistrare la  Oficiul Registrului Comertului. 
      Dacă la data convocarii nu vor fi intrunite conditiile statutare de cvorum Adunarea 
Generala Extraordinara a Actionarilor  se va intruni la data de 31.03.2020 a doua 
convocare,la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. 
Actionarii înregistrati la data de referintă pot participa la Adunarea Generală 
Extraordinară a Actionarilor si prin reprezentanti pe baza procurii speciale care se va 
depune in original la sediul societatii cu 48 de ore inaintea adunarii. Formularul de 
procură specială se intocmeste in 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul 
pentru reprezentant si unul pentru reprezentat.  
     Documentele  si materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi pot fi  
consultate de cei interesati la sediul societatii din Viseu de Sus,str.Aleea Eroilor, nr.28 
si pe  pagina de web a societatii www.meduman .ro, începand cu data de 28.02.2020. 
 
 
Presedinte C.A.- Laurentiu Huică  


