Informații detaliate privind
drepturile acționarilor
04 Septembrie 2020
Prevăzute de Art. 7 și Art. 13 din Regulamentul A.S.F. Nr. 6/2009
Art.7 din Regulamentul ASF nr. 6/2009 prevede :
Alin (1). Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul
social au dreptul :
a. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit
de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
b. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adunarii generale.
Alin (2). Drepturile prevazute la alin (1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat
sau prin mijloace electronice).
Alin (3). Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la alin (1) lit.a) si lit.b)*) in termen de cel mult 15 zile
de la data publicarii convocarii.
Alin (4). In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la alin (1) lit a) determina modificarea ordinii
de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea comerciala trebuie sa faca
disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi
anterioara, inainte de data de referinta aplicabila definita la art.2 lit.d)**) si cu respectarea termenului
prevazut de Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,***) astfel incat sa
*) Modificat de Regulamentul CNVM nr.7/2010.
**) Art.2 lit.d) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 : „Data de referinta – data calendaristica stabilita de Consiliul de
Administratie al societatii care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA si sa voteze in cadrul
acesteia. Data de referinta trebuie sa fie ulterioara publicarii convocatorului si anterioara AGA.”
***) Art.117¹ din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare : „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”
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permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin
corespondenta.
Art.13 din Regulamentul ASF nr. 6/2009 prevede :
Alin (1). Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a
adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de
actionari.
Alin (2). Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care
societatile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si
pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale
societatilor. Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se
considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a
societatii, in format intrebare-raspuns.
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