
 
 

ANEXĂ LA DECIZIA Nr. 2422/09.12.2014 a CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  
 

REGULAMENT  
DE DESFĂŞURARE A ADUNĂRILOR GENERALE 

DE LA "ARMĂTURA"S.A. CLUJ-NAPOCA 
  

1. Şedinţele adunărilor generale de la Armătura S.A. vor fi înregistrate video, prin grija 
Consiliului de Administraţie. 

2. Preşedintele Consiliului de Administraţie va desemna anterior şedinţei de la 1 la 3 persoane 
angajaţii ai societăţii pentru asigurarea secretariatului tehnic al sedinţelor adunărilor Generale. 

3. Pentru asigurarea solemnităţii şi ordinii publice în şedinţele adunărilor generale se poate 
apela la societăţi specializate pentru asigurarea ordinei publice la şedinţe. 

4. La intrarea în sală toţi acţionarii se vor elgitima la secretariatul tehnic ocazie cu care vor 
primi şi buletinul sau buletinele de vot pentru adunarea generală, ocazie cu care va semna lista de 
prezenţă, fapt ce va permite acţionarului să între în sala de şedinţă şi îi va conferi dreptul de a 
participa la adunarea generală. 

La închidrea dezbaterilor acţionarii sunt obligaţi să predea buletinele de vot secretariatului 
tehnic care le va preda secretarului şedinţei. 

5. Acţionarii care nu se vor conforma cerinţelor de mai sus nu li se va permite accesul în sala 
de şedinţe, iar secretariatul tehnic va întocmi în proces-verbal în acest sens. 

6. Consiliul de Administraţie la lua loc la prezidiu, iar acţiuonarii în sala de şedinţă, care va fi 
amenajată corespunzător. 

7. În sala de şedinţă se va amenaja un loc cu instalaţie de sonorizare de unde acţionarii vor 
putea lua cuvântul în adunarea generală. 

Acţionarii vor putea lua cuvântul în adunarea generală doar cu permisiunea preşedintelui 
şedinţei, iar acţionarii care nu vor respecta această regulă şi vor perturba liniştea şi ordinea şedinţei 
vor fi înlăturaţi din sala de şedinţă. 

 8. La începerea sedinţei, preşedintele şedinţei va propune adunării generale desemnarea unui 
secretar al şedinţei în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 şi a actului constitutiv al 
societăţii şi va stabili perioada de timp acordată acţionarilor pentru luarea de cuvânt. 

9. După efectuarea formalităţilor de verificare a legalităţii întrunirii şedinţei, secretarul 
şedinţei va da citire procesului verbal întocmit în acest sens. 

10. Preşedintele şedinţei va deschie şedinţa adunării generale şi va da cuvântul secretarului 
şedinţei pentru prezentarea ordinii de zi a şedinţei şi a întrebărilor venite din partea acţionarilor şi 
răspunsurilor formulate de Consiliu de Administraţie la aceste întrebări. 

11. Punctele de pe ordinea de zi vor fi prezentate în succesiunea menţionată în convocator, 
dacă Preşedintele şedinţei nu stabileşte o altă ordine. 

12. După prezentarea punctului de pe ordinea de zi, secretarul tehnic va nota acţionarii care 
doresc să ia cuvântul asupra punctului prezentat, iar Preşedintele şedinţei va stabili oridinea de luare 
a cuvântului. Cei care vior lua cuvântul se vor deplasa la locul special amenajat în acest sens. 

13. În cazul în care în luările de cuvânt acţionarii formulează întrebări, acestea vor fi notate 
de către secretarul şedinţei şi răspunsurile vor fi formulate de Consiliul de Administraţie în termen de 
15 zile de la data şedinţei, urmând a fi comunicate acţionarului şi publicate se site-ul soceităţii. 



14. Procesul-verbal al şedinţei şi toate actele care se discută în şedinţă vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor pe site-ul societăţii, în termenele stabilite în legislaţia în vigoare, iar acţionariivor prelua 
aceste informaţii de pe site. 

15. Acţionarii care nu vor respecta ordinea şi solemnitatea şedinţei vor fi înlăturaţi din sală. 
16. Preşedintele şedinţei poate orcând în timpul şedinţei, pentru motive obiective să suspende 

şedinţa, urmând ca în anaunţul de suspendare spă menţioneze şi perioada suspendarii. Acţionarii nu 
vor putea părăsi sala de şedinţă pe perioada suspendarii. 

17. La finalizarea discuţiilor asupra broblemelor incluse pe ordinea de zi, preşedintele şedinţei 
va închide şedinţa şi va solicita acţionarilor să predea buletinele de vot. 

18. Acţionarii sunt obligaţi să respecte preveerile prezentului regulament de la data publicării 
lui pe site-ul soceităţii. 

Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administraţie în şedinţa din data de 
09.12.2014. 

 
PREŞEDINTE  

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE 
Dr. GLINZERER GERHARD 



 
 

 
REGULATION 

OF THE MEETING AGENDA AT ARMĂTURA S.A. CLUJ-NAPOCA 
APROV TO DECISION NO. 2422/09.12.2014  

OF THE COUNCIL OF THE ADMINISTRATION 
  

1. The General Assembly Meeting at Armatura S.A. will be video recorded. The 
Administration Council will take care of this aspect. 

2. The president of the Administration Council will appoint, before the meeting, 1-3 
employees for assisting the technical secretariat of the General Assembly meetings. 

3. For assuring the solemnity and the public order of the General Assembly meetings, it 
is allowed to call for specialised companies to ensure the public order of the 
meeting. 

4. At the conference room entrance, all shareholders will identify themselves to the 
technical secretariat. At the same time, they will receive the voting ballot or voting 
ballots for the General Assembly. This will give the shareholders the right to enter 
in the conference room and the right to participate at the General Assembly meeting. 

At the end of the debate, the shareholders are obliged to return the voting ballots to the technical 
secretariat who will hand them to the meeting’s secretary. 

5. The shareholders who will not conform to conditions above mentioned will not be 
granted the right to enter in the conference room and the technical secretariat will 
draft a report regarding this. 

6. The Administration Council will take a seat at presidium, while the shareholders will 
be seated in the conference room, which will be properly arranged. 

7. In the conference room, there will be settled a public address system from where the 
shareholders can address the General Assembly. 

The shareholders can address in the General Assembly only with the permission of the President of 
the meeting. The shareholders who will not follow this rule and will disrupt the order of the meeting 
will be removed from the conference room. 

8. At the beginning of the meeting, the meeting’s president will propose to the General 
Assembly to appoing a meeting’s secretary in accordance with the provisions of 
Law no. 31/1990 and the Articles of Incorporation and he will determine the time 
period offered to the shareholders in order to address the General Assembly. 

9. After the formalities of verifying the legality of the meeting, the meeting’s secretary 
will proceed to read the report drafted. 

10. The meeting’s president will open the General Assembly meeting and will give the 
opportunity to speak to the meeting’s secretary for presenting the order of the day of 
the meeting and to present the questions raised on behalf of the shareholders and the 
answers formulated by the Administration Council to these questions. 

11. The points on the order of the day will be presented in the following manner as it is 
determined in the convener, if the meeting’s President does not determine another 
order. 

12. After the presentation of the point on the order of the day, the technical secretary 
will note the shareholders who want to address that point on the order of the day. 
The meeting’s president will establish the order and the manner of addressing the 



General Assembly. Those who want to address the General Assembly can proceed 
to do so in the special arranged place. 

13. In case the shareholders ask questions, these will be written down by the meeting’s 
secretary and the answers will be given by the Administration Council in a period of 
15 days from the meeting’s date. The answers will be transmitted to the shareholder 
and published on the company’s website. 

14. The report of the meeting and all documents discussed at the meeting will be 
available on the company’s website, in the period of time provided by law and the 
shareholders can obtain information on the company’s website. 

15. The shareholders who will not respect the order and the solemnity of the meeting 
will be removed from the conference room. 

16. The meeting’s president can adjourn the meeting, for objective reasons, at any time 
given during the meeting. While announcing the adjournment, the meeting’s 
president will mention the period of time for the adjournment. The shareholders 
cannot leave the conference room while the adjournment is in effect. 

17. At the end of the discussions regarding the issues on the order of the day, the 
meeting’s president will close the meeting and will ask the shareholders to return the 
voting ballots. 

18. The shareholders are obliged to respect the provisions of the hereby Regulation 
beginning on the publishing date of the Regulation on the company’s website. 

 
The hereby Regulation was approved by the Administration Council during the meeting on 

09.12.2014. 
 

PRESIDENT 
 

ADMINISTRATION COUNCIL 
 

DR. GLINZERER GERHARD 
 
 


