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Drepturile actionarilor prevazute de art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, art.92 alin 3-6 din Legea
24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de art. 189 din
Regulamentul 5/2018 al ASF

Art. 117¹. - (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai
multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din din capitalul social.
(2) Cererile se inainteaza consiliului de administratie, respectiv directoratului, in cel mult 15 zile de
la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari.
In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, respectiv a membrilor
consiliului de supraveghere, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor
fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale
persoanelor propuse pentru functiile respective.
(3) Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata
cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii
generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.
(Legea nr. 31/1990)
Art. 92 - (3) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce 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; şi
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adunării generale.
(4) Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a
fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.
(5) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data
publicării convocării.
(6) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii
de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, societatea face disponibilă;
Art.189. -Dreptul prevăzut la art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 poate fi exercitat de acţionarii
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, oricând în termenul de cel
mult 15 zile prevăzut la art. 92 alin. (5) din legea anterior menţionată, emitentul neputând proceda
la reducerea acestui termen.

