
Aqa cum a arS.tat mai sus anterior qedinlei AGOA a afiqat pe site-ul
societS.fii toate materialele care urmau s5. fie aprobate in adunarea generald,.

Suslinerea f5.cutd, de contestatoare este nerealS" toate actele care urmau s5" se

supund aprobd.rii in qedin{a AGA au fost afiqate pe site-ul societ5.fli, inclusiv
Raportul auditorului financiar care nu se supune aprobd,rii Adundrii Generale.

Contestatoarea aratd c5" pArdta nu a pus la dispozilie toate informaliile
pentru aclionari qi cd nu a respectat prevederile Art. 209 din Legea nr.297 l2OO4
Ei Art. 1172 alin. 3 din Legea nr. 3llL99O, ceea ce este total ireal.

La o simpli verificare a sile-ului societdfii, adic5, vmw.armatura.ro. 1a

secliunea acfionari se poate constata c5, materialele care urmau s5" se aprobe in
adunS.rile generale se aflau pe site cu treizeci de zile anterior adunS"rii generale
pentru a putea fi consultate de acfionari. Oricum, acest motiv nu poate {i invocat
de cdtre contestatari pentru anularea hotd"rArilor atacate deoarece la art. 132
alin.2 se specificd. foarte clar cd pot fi atacate in instanld doar hotS,rArile contrare
legii sau actului constitutiv, ori chiar dac5. nu ar fi publicat aceste materiale,
intrebare a ar lt care ar fi fost prevederea 1ega16 sau statutarS. care prevede cd.

nerespectarea acestei obligalii ar fi dus Ia anularea hot6rdrii AGA adoptate,
pentru cd aceastd obliga{ie este in sarcina societd,fii doar pentru a facilita
aclionarilor accesul la materialele ce urmeazS. s5. se aprobe in adunarea general5,.

Tot la fel de u$or, aceste materiale puteau fi expediate prin poqt5" cd.tre aclionari,
dacd nu erau afiqate pe site-ul societS.fii, ori chiar qi CNVM urmd.reqte ca
societdlile tranzac,tionale la BVB sd,-qi indeplineascS. obligaliile impuse de

regulamentele BVB, iar totale materiale pot fi consultate qi de pe site-ul acestor
dou5. institulii publice, care afiqeazd toate informaliile legate de societS"fi1e

tranzaclionale pe piafa reglementat5,, inclusiv materiale supuse aprobdrii in
adunarea generald., la secfiunea dedicata fiec5.rei societdfi.

Din textele de iege invocate de contestatoare in apd.rarea sa, rezult5. cu
certitudine cd, pdrita avea obligalia de a afiqa pe site-uI societdfii materialele care
:arnneazd. a fi dezbdtute qi aprobate de Adunarea general5., ceea ce a qi f5.cut qi in
consecinfd a respectat dreptul acfionarilor la informare.

Referitor la cel de al doilea motiv de anulare a hot6rS"rii AGA, adic5, a
faptului c5. adunarea generatS. nu a fost legal constituitS,, p6.r6.ta apreciazd' cd'

este o rea-credinld din partea contestatoarei in invocarea acestor aspecte.
in conformitate cu prevederile Art. 112 din Legea nr.3lll99o,la a doua

convocare AGOA poate sd delibereze asupra punctelor aflate pe ordinea de zi
indiferent de cvorumul intrunit. Concluzia referitor la aceste text de lege este cd-

la a doua convocare, chiar dac5. in adunarea generald, prezenfa este de 1% din
capitalul social, aceasta poate sd-qi desfd,qoare activitatea qi poate s5. ia decizii
asup.a punctelor cuprinse pe ordinea de zi, cu o singurS. condilie, ca la adunarea
generald. sa fie prezent Consiliul de Administrafie.

Ceea ce neglije azd. intenfionat contestatoarea sd specifice, este faptul cd
p6.r6.ta este o societate a cd.rei acliuni sunt tranzac\ionate pe o pia{5'

ieglementatd qi pe lAngd regulile generale stabilite in Legea nr. 3l I t99O ii sunt
aplicabile regulil-e speciale stabilite in Legea nr. 297 l2OO4 qi Ordinele emise de

CNVM Ei BVB in aplicarea acestei legi speciale.
Art. 125 din Legea 3L I lggo este foarte clar, dar in spefd nu sunt aplicabile

prevederile acestui text de lege, ci prevederile art. 243 alin 3 din Legea nr.
2g7 l2OO4 coroborat cu prevederile art.5 alin. I pct.6 lit. B din Ordinul nr.
44l2OO9 qi cu menliunile clare fS.cute in convocator.



Astfel, conform prevederilor speciale aplicabile pArAtei, procurile pentru
participarea la adunarea general5, pot fi trimise prin fax la sediul societdlii cu cel
pufin 48 de ore anterior adundrii generale qi depuse in original la data qedinlei
adund"rii generale. Astfel susfinerile formulate de cd.tre contestatoare sunt fS"cute
cu rea voinfh qi cu nerespectarea prevederilor Art. 136 din Legea nr. 3111990.
Aclionarii societdlii care au fost reprezentali in adunarea general5. au respectat
instrucfiunile de depunere a mandatelor pentru reprezentanfii sdi, iar
reprezentanfii, cu excepfia reprezentantului contestatoarei au qi respectat
mandatul dat de acfionar.

Referitor la faptul cd situafiile financiare nu au fost insofite de Raportul
auditorului cu cel pufin 15 zile anterioare adunS.rii generale, acest raport a fost
intocmit de auditor in termenul legal qi a fost afiqat pe site-ul societS.fii qi
comunicat piefei organizate in conformitate cu prevederile speciale in domeniu.
Faptul cd, pe raport a fost menfionat data de 26 aprilie 2012, probabil se
datoreazd. faptului c5. raportul urma s5. se prezinte in adunarea generald la data
de 26.O4.2Ot2la prima convocare, dar aceasta nefiind statutard, s-a prezentat la
data de 27.O4.2O12.

Chiar dac5. ar fi aqa cum susfine contestatoarea acest fapt nu poate duce
la anularea hot5.r6.rii de aprobare a situafiilor financiare, pentru c5. valabilitatea
qi legalitatea acestor situafii nu depinde de raportul auditorului ci de datele
cuprinse in aceste acte. Raportul auditorului reprezintd, o pd.rere a unui
specialist in domeniu contabil referitor la modul cum societatea respectS,
legislafia contabil5..

Adunarea generala nu poate sa facd. altceva in timpul qedinfei decAt pentru
ce a fost convocatd., iar adunarea general5" din zilele de 26-27 aprilie2O12, a fost
convocata pentru aprobarea raportului de gestiune qi a raportului
administratorilor, a bilanlului contabil pe anul 2011, a bugetului de venituri qi
cheltuieli pe anul 2OI2 a programului de investifii pe anul 2Ot2, a mandatarii
Preqedintelui CA s5. semneze hotdrdrea AGA qi stabilirea datei de inregistrare,
ceea ce adunarea generald a gi f5"cut.

Modul de funcfionare a adundrilor generale a acfionarilor in cadrul
societdfilor a cd"ror acfiuni sunt tranzaclionate pe o piafd, organizatS. sunt destul
de clar reglementate de Legea nr. 297 I 2004 qi Ordinul nr. 44 I 2OO9 .

Din argumentafiile aduse cererii sale de anulare a hotdrArii AGA acfionarul
nu a indicat in nici un moment care ar fi prevederile legale sau statutare care au
fost incS,lcate prin adoptarea hotdririi de cd.tre Adunarea Generald, din data de
27.O4.20L2.

Pdr6.ta apreciazd, cd. contestatoarea incearcd, doar s6. o qicaneze qi sd o
impiedice s6-qi realizeze obiectivele, fiind lezata in orgoliul propriu qi de faptul cd.
pdrAta a aplicat in totalitate prevederile legale in vigoare fdr5. a face concesii sau
abateri de la reguld.

De asemenea, p6"r6"ta mai aratd, faptul c5" nu este prima dat5. cAnd
acfionarul BROADHURST INVESTMENTS LIMITED incearcS, s5. qicaneze
activitatea societd.[ii prin contestarea hotdr6.rilor AGA in instanfd. Acesta a mai
avut in trecut Ei alte tentative care pAnd. la urmd, nu au produs nici un efect.

Se apreciazd. cd, argumentele aduse mai sus in favoarea respingerii cererii
de anulare a hotdrdrii adunS.rii generale ordinare a acfionarilor din data de
27.O4.2O12 sunt foarte puternice qi elocvente qi in consecinfd. rezulta foarte clar
c5. cererea contestatoarei este inadmisibild, neintemeiatd, qi nelegal5. qi in
consecinfE, trebuie respinsd..
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Analizdnd actele gi lucrdrile dosarului, instan{a re[ine urmdtoarele:
in urma convocS,rii adunS,rii generale ordinare a acfionarilor S.C.

ARMATURA S.A., prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea a IV-a nr. 106912O.O3.2O12, in data de 27.O4.2O12 s-a intrunit
la sediul social Adunarea Generald a Aclionarilor S.C. ARMATURA S.A., avdnd ca
ordine de zi: l. prezentarea raportului de gestiune asupra situafiilor financiare
pe anul 2Oll; 2. prezentarea bilanfului contabil pe anul 2OlL a societdlii
comerciale; 3. prezentarea raportului auditorului financiar extern al S.C.
ARMATURA S.A. asupra situafiilor financiare pe anul 2oll qi aprobarea
acestora, precum qi a contului de profit qi pierdere qi a raportului consiliului de
administralie asupra situafiilor financiare pe anul 2OLl; aprobarea descS,rcdrii
de gestiune a consiliului de administrafie pe anul 2OlL; prezentarea qi aprobarea
proiectului de buget de venituri qi cheltuieli pe anul 2Ol2 qi imputernicirea
consiliului de administralie pentru modificarea acestuia in funclie de evolulia
piefei; prezentarea qi aprobarea proiectului de buget de venituri qi cheltuieli pe
anul 2Ol2 qi imputernicirea consiliului de administralie pentru modificarea
acestuia in funcfie de situafiile financiare ale societS"fii comerciale; aprobarea
datei de inregistrare pentru aplicarea hotd.rArii adunS.rii generale ordinare a
acfionarilor ca fiind 18.05.20 12; aprobarea mandatS.rii preqedintelui consiliului
de administralie de a semna hot5"rArea adund"rii generale qi efectuarea
formalitd-filor de inregistrare a acesteia la ORC Cluj.

Interesul reclamantei de a solicita anularea acestei hotS.rAri rezidd' in
protejarea dreptului acfionarului de a fi informat cu privire la conlinutul actelor
contabile ce se supun aprobd,rii in cadrul adund"rii generale, iar justificarea
vdt5.md.rii va fi analizatd. in mod separat pentru fiecare aspect de drept invocat.

Prima critic5- invocat6" de petentd reclam6, incd-lcarea dreptului la informare
al aclionarilor qi a Comisiei Nafionale a Vaiorilor Mobiliare.

Cu toate acestea, pe pagina de internet a societafli ARMAfUnn S.A. au fost
publicate toate actele linanciar-contabile care urmau a fr prezentate qi aprobate
in adunarea generald. din 27.O4.2Ot2 in conformitate cu dispozifiile art. 1172
alin. 2 din Legea nr. 3l ll99O privind societdfile comerciale, astfel incAt a fost
satisfS.cut dreptul Ia informare al acfionarului. De asemenea, in convocatorul
mai-sus amintit se face precizarea c5" materialele care se vor prezenta in
adunarea generalE. pot fi obfinute de la sediul societdfii, incepdnd cu data de
23.03.2012, potrivit art. t172 alin 1 din Legea nr. 3l lt99O, fiind sarcina pArAtei
s5. dovedeascd. incE"lcarea acestei obligafii.

Acesta a mai ard.tat c5. r5.spunsurile pAr6:tei S.C. ARMATURA S.A. nu
satisfac cerinlele de informare a acfionarilor qi nu pot suplini dezbaterile in
adunarea generald,, insd. o asemenea afirmalie nu este o criticd. concretS.,
reclamanta nu a ardtat mai precis in ce constd vd.t5.marea sa qi nici
nerespectarea obligafiei de informare.

in al doilea r6.nd, reclamanta invocS" incS"lcarea dispozi{iilor art. 125 alin. 3
din Legea nr.3lll99O, raportat la faptul c6, acfionariiHerz Armaturen Viena qi

Tridelta Heal Bteiligungssgesellschaft, care defin impreund. 49o/o din acfiuni, ale
c5.ror procuri au fost depuse in original doar la intrarea in adunare, nu au avut
drept de vot in adunarea pAr6.tei din data de 27.O4.2412.

in fapt, deEi in convocatorul publicat in Monitorul Oficial se precizeaz1. in
mod expres faptul c5. procurile speciale vor trebui sd ajungd.Ia sediul social in
original pAn5. la data de 23.04.2012, in ce ii priveqte pe aclionarii Herz
Armaturen Viena qi Tridelta Heal Bteiligungssgesellschaft, procurile speciale au



fost depuse de mandatarii Savifcaia Tatiana qi Ceapd. Ion doar la intrarea in
in data de 27.O4.2012.

Dispozifiile art. 125 alin. 3 din Legea nr.3Lll99O sunt ferme in privinla
sancfiunii ce intervine pentru nerespectarea obligafiei de depunere in original a
procurilor speciale de reprezentare cu 48 de ore inainte de data adunS.rii
generale: pierderea dreptului de vot in acea adunare.

insd,, tribunalul constati cd in spefd, sunt incidente alte dispozitrii legale,
respectiv art.243 alin. 3 din Legea nr.297 12004 privind piafa de capital care
prevS.d urm5"toarele: Accesul ac{ionarilor indreptatiti sd. participe, la data de
referin{d, la adunarea generald a aclionarilor este permis prin simpla probd. a
identitd{ii acestora, fdantd, in caatl ac{ionarilor persoane fizice, c'u actul de
identitate sau, tn ca"zul persoanelor juridice gi al ac{ionarilor persoane fizice
reprezentate, at imputernicirea datd persoanei fizice care le reprezintd., c1t

respectarea preuedeilor legale aplicabile in mateie.
CAt timp in situafia societd.filor comerciale tranzacfionate la bursd. regulile

de participare la adunarea generald, a aclionarilor sunt mult mai permisive,
accesul mandatarilor desemnafi de aclionari tS,cAndu-se doar pe baza procurii
de reprezentare prezentatd. in original la intrarea in sal5., este evident c5.

legiuitorul a infeles s5. deroge de la prevederile generale ale art. I25 alin. 3 din
Legea nr. 3l ll99o, nefiind nevoie ca procurile originale sd. ajung[ la sediul
social cu 48 de ore inainte de data adun5.rii generale a acfionarilor.

in aceste condilii, nu se mai poate invoca sancliunea pierderii exercifiului
dreptului de vot in acea adunare pentru cei doi acfionari Herz Armaturen Viena
qi Tridelta Heal Bteiligungssgesellschaft, fiindci devin incidente dispozifiile art.
1O5 alin. 2 C.p.c. care condifioneazd, aplicarea sancfiunii nulitdfii de probarea
unei vdtdm6.ri. Or, reclamanta nu a f6.cut o asemenea dovadd qi nici nu rezultd-
cu evidenfd o vdtdmare a acesteia, cu atAt mai mult cu cAt cei doi aclionari au
transmis pe fax in data de 24.O4.2Ot2 procurile acordate celor doi mandatari.

Astfel, nici aceasti criticd. de nelegalitate nu poate fi refinutS. ca intemeiatd.
Mai aratd. reclamanta faptul c5. raportul auditorului financiar a fost intocmit

in data de 26.04.2012, nefiind pus la dispozifia acfionarilor cu minim 15 zile
anterior datei adundrii generale a acfionarilor.

Este adevS.rat faptul c5. la finalul raportului auditorului independent JP
Auditors & Advisors S.R.L. este menfionatd" data de 26 aprilie 2012, ins5", pe de o
parte, acest raport a fost publicat pe site-ul societdfii pArAte aspect consemnat in
cuprinsul procesului-verbal intocmit in data de 27.O4.2O12 qi necontestat de
societatea reclamant5., iar pe de altd parte orice ac{ionar a avut posibilitatea de a
adresa intrebS.ri in scris Consiliului de Administrafie, fafd de conlinutul acestui
raport, aspect care convinge instanfa cd reclamanta nu a f5"cut dovada existenfei
unei vd,tSmdri potrivit art. 105 alin. 2 C.p.c.

Ultimul aspect criticat se referS. la lipsa dezbaterilor in cadrul adunS.rii
generale asupra punctelor de pe ordinea de zi, insd fafd de prevederile art. 1171
alin. 1 $i 1172 alin. 3 din Legea nr. 3Ill99O care impun obligafia aclionarilor de
a solicita in scris qi anterior datei adunS"rii generale fie introducerea unor noi
puncte pe ordinea de zi, fie adresarea intrebdrilor legate de activitatea societS.fii
in scris Consiliului de Administrafie, instanfa apreciazd. cd reclamanta nu a
respectat aceste dispozifii de procedurS., motiv pentru care nu se poate prevala
de propria culpd,.

Fald de considerentele de mai sus, in temeiul art. 132 din Legea nr.
3l lL99O tribunalul urmeazd" a respinge ca neintemeiatS. cererea formulatd. de

sald,'



1 reclamanta S.C. BROADHUIRST INVESTMENTS LIMITED in contradictoriu cu
pArAta S.C. ARMATURA S.A.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
iw uurupl,p LEGII

DISPUNE:

Respinge cererea formulatS. de reclamanta S.C. BROADHUIRST
INVESTMENTS LIMITED, cu sediul procesual ales Ia cab. Av. Cristian Gheoghe
din Bucureqti, Bd. Pierre de Coubertin nr.3-5, Office Center, et. 1, tronson 1,

sector 2 in contradictoriu cu pAr6.ta S.C. ARMATURA S.A., cu sediul in Cluj-
Napoca, str. Gdrii nr. 19, jud. Cluj, avAnd CUI RO 199OO1 qi nr. de inreg.
JI2l13l1991qi sediul procesual Ia cab. Av. Gaziuc Todor situat in Cluj-Napoca,
str. Decebal nr. 31, ap. 8, jud. Cluj ca neintemeiatE.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunlatd in qedin!5. public5,, azi,26 septembrie 2012.

I, PRESEDINTE, GR"EFIER,
\-" Daniela Hamciuc Daniela Pop

Red., tehnored. D.H., L.U.
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