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CONVOCARE

ADUNAREA GENERÁLĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
SOCIETĂŢII

PROSPECŢIUNI S.A.
— in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

Subscrisa EURO INSOL SPRL, cu sediul ales pentru comunicare în Bucureşti, strada Costache
Negri nr. 1-5, etaj 3, sector 5, RSP 0069, Cod de identificare fiscală RO 21119285, în calitate de
administrator judiciar al societăţii PROSPECŢIUNI S.A., înregistrată Ia Registrul Comerţului sub
numărul J40/4072/1991, C.U.I. 1552801 cu sediul în Bucureşti, strada Coralilor, nr.20C, sector 1,
tel: 021 404 28 00/mt. 110, fax: 021 319 66 56 (“Societatea”) desemnat în data de 05.04.2016 în
dosarul nr. 12297/3/2016 aflat pe rolul Tńbunalului Bucureşti,Secţia a VII-a Civilă,

În temeiul Łegii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Legii
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modiiicările şi completările ulterioare,
Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente firianciare si operaţiuni de piaţă, cu modificările şi
completările ulteńoare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 pńvind emitenţii de instrumente flnanciare şi
operaţiuni de piaţă şi Actului Constitutiv al societăţii:

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERÁLĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII
PROSPECTIUNI S.A. Ia sediul SOCIETĂŢII din Bucureşti, Strada Coralilor nr. 20C,
sector 1, pentru data de 11.04.2022, ora 11.00.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR va avea ca ordine de zi
următoarele:
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie şi stabilirea duratei mandatului acestora,
mandat care urmează să intre în vigoare începând cu data de Ia care se va pronunţa sentinţa de
închidere a procedurii insolvenţei societăţii. Data limita până la care se pot face propunerile
privind candidaţii pentru posturile de administrator este 01.04.2022, ora 16:00.
2. Aprobarea contractului de mandat al membrilor Consilului de Administraţie, inclusiv a
remuneraţiei.
3. Desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte societatea, începând cu data de Ia care se va
pronunţa sentinţa de închidere a procedurii insolvenţei societăţii, în vederea semnării
contractului de mandat cu membrii Consilului de Administraţie.
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4. Aprobarea datei de 03.05.2022 ca data de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 87 aIm. 1 din Legea
nr. 24/20 17 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si a datei de
02.05.2022 ca ex-daxe calculata în conformitate cu definiţia data de prevederile art. 2, aIm 2, lit. I
din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
5. Aprobarea împuternicirii dlui Petrişor Nicolae pentru a îndeplini once act sau formalităţi
cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AUOA, precum şi aprobarea dreptului de a delega
toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a
îndeplini acest mandat.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul legal, Adunarea Generala Ordinară va avea bc în data
de 12.04.2022 în acelaşi bc, la aceeaşi Oľ~, cu aceeaşi ordine de zi şi cu aceeaşi dată de
referinţă.
Capitalul social al PROSPECŢIUNI S.A. este format din 718.048.725 acţiuni nominative,
dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acţiune deţinută dând dreptul Ia un vot
în Adunarea Generala a Acţionarilor.
Participa acţionarii înscrişi in registrul de evidenţă al acţionarilor Ia data de 31.03.2022,
considerată đată de referinţă.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul
social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare cu
condiţia ca fiecare punct să lie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală şi de asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare,
însoţite de copiile actelor de identitate (buletinlcarte de identitate în cazul persoanelor fizice,
respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice), ale acţionarilor, pot ft transmise
prin e-mail Ia adresa office~prospectiuni.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, sau pot fi depuse Ia sediul societăţii
din Bucureşti, str. Coralilor nr. 20C, sector 1 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării
prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în plic închis, cu menţiunea
scrisă în cZar şi en majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ DIN DATA
DE 11/12.04.2022. Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu
îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea
profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia
acţionarilor Ia sediul societăţii, putând fi consultată şi completată de aceştia, în zilele lucratoare,
între orele 10-14, începând cu data publicării convocatorului.
Fiecare acţionar poate depune, până la data de 08.04.2022, întrebări în scris privind punctele de
pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, însoţite de copia actului de identitate valabil
(buletin!carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de mnregistrare în cazul
persoanelor juridice), Ia sediul Societaţii din Bucureşti, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, în plic
închis, cu menţiunea serisă în cZar şi en majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ DIN DATA DE 11/12.04.2022, sau prin e-mail Ia adresa office~prospectiuni.com.
Accesul acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor Ia data de referinţa, în locul în care se
desfăşoară adunarea generală a acţionarilor, este permis prin simpla probă a identităţii acestora,
făcuta in cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice
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şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei imputerniciri speciale (‚procuri
speciale) sau generale.
Procurile speciale se pot obţine de la registratura societăţii începând cu data de 10.03.2022 sau
de pe site-ui societăţii www.prospectiuni.com, acestea putând ft transmise soiicitantului, la
cerere, şi prin mijloace de comunicare etectronică. Imputernicirea generaiă se poate acorda de
către acţionarul emitent, în condiţiite Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare
şi operaţiuni de piaţă, art. 96(10) -96 (13) sau unui avocat.
Acţionarii persoane fizice care nu pot participa Ia adunarea generală, precum şi acţionarii
persoane juridice, vor depune până la data de 08.04.2022, Ia sediul societăţii sau prin e-mail la
adresa office~prospectiuni.com, CU semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii
nr. 455/2001 privind semnătura electronică, împutemicirile speciale sau generate prin care
împuternicesc atte persoane să-i reprezinte, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu
originatut sub semnătura reprezentantutui. Copii ale împuterniciritor sunt reţinute de societate,
urmând a se menţiona despre aceasta în procesul-verbal at adunării generale.
Acţionarii Societăţii înregistraţi la Data de Referinţă în registrut acţionarilor eliberat de
Depozitarul Central S.A. au posibititatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea
Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin
corespondenţă (“Buletinul de vot”). Butetinul de vot poate Ii obţinut începând cu data de
10.03.2022 de Ia registratura societăţii sau de pe site-ui societăţii www.prospectiuni.com, acesta
putând ft transmis solicitantutui, Ia cerere, şi prin mijtoace de comunicare electronică.
In cazul votului prin corespondenţă, Butetinele de vot, comptetate şi semnate, pot fi transmise
prin e-mail Ia adresa office~prospectiuni.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, sau pot fi transmise/depuse către/la
Registratura Societăţii, astfet încât să lie înregistrate ca fund primite până cel târziu Ia data de
08.04.2022, ora 16:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în ctar şi cu majuscute: PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 11/12.04.2022.
Buletinele de vot care nu sunt primite Ia Registratura Societäţii până Ia data mai sus menţionată
nu vor Li luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în Adunarea Generată a
Acţionarilor.
La comptetarea votului prin corespondenţă acţionarii trebuie să ţină cont de posibilitatea
completării/actualizării listei de candidaţi, caz în care aceste documente vor Li actualizate şi
disponibilizate până cei târziu la data de 01.04.2022.
Sub sancţiunea netuării în considerare a voturitor exprimate prin corespondenţă în caz contrar,
formularele de vot prin corespondenţă trebuie însoţite obligatoriu de documente care să permită
identificare acţionarilor, astfel:
In cazut acţionarilor persoane fuzice:
- copie C.I./B.I. sau paşaport în termen de valabititate;
- un specimen de semnătură tegalizaticertificat de un notar public sau de un organism cu
competenţe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la
legalizareaJcertificarea semnăturii aplicate pe formutarul de vot prin corespondenţă;
- dacă este cazul, copie C.L/B.I. paşaport în termen de valabilitate şi specimen de semnătură care
să îndeptinească toate condiţiile de mai sus pentru reprezentantul legal a! acţionarului persoană
fizică, precum şi copie a documentutui oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate Ii
once document din care rezuttă lipsa capacităţii de exerciţiu a acţionarului persoană fizică şiisau
motivut pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).
In cant acţionarilor persoanejuridice:
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- copie C.I.IB.I. sau paşaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al acţionarului
persoană juridică;
- tin specimen de semnătură pentru reprezentantul legal al acţionarului, legalizat/certificat de un
notar sau de un alt organism cu competenţe de legalizare/cerificare a semnăturii sau se poate
proceda direct la Iegalizareaicertificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin
corespondenţă;
- copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent;
- copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care
semiwază formularul de vot prin corespondenţă în numele acţionarului - persoană juridică (poate
B tin certificat emis de Registrul Comerţului sau de once alt organism similar).
Proiectul de hotărâre AUOA, formularele de procură specială, formularul de vot pentru votul
prin corespondenţă, materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi
AGOA, pot B consultate de acţionari Ia sediul societăţii, în zilele lucrătoare, precum si pe site-uI
societăţii: www.prospectiuni.com, începând cu data de 10.03.2022, acestea putând B transmise
solicitantului, Ia cerere, şi prin mijloace de comunicare electronică.
Pentru a se asigura condiţii bune de destaşurare a Adunării Generale a Acţionarilor Prospecţiuni
S .A., rugăm ca acţionarii să-şi anunţe din timp intenţia de a participa Ia şedinţă, la telefon
numărul 021 404 28 00/mt. 110 sau prin fax Ia numărul 021.319.66.56, până cel târziu în data de
08.04.2022. Informaţii suplimentare se pot obţine Ia Biroul Juridic/Relaţii Investitori, Ia numărul
de telefon menţionat mai sus.
In contextul măsuriior luate de autorităţiie române în Iegătură cu prevenirea răspândirii
virusuiui COVID-19, PROSPECŢIUNI S.A. recomandă acţionariior, ca măsuri preventive
de protecţie, următoareie:

- să aeceseze materiale informative disponibile in format electronic pe site-ui
societăţii;

- să voteze prin corespondenţă, utiiizând buietinul de vot pus Ia dispoziţie pe site-ui
societăţii;

- să utilizeze cu prioritate ca mijioc de comunicare cu Societatea canalele de
comunicare electronice puse Ia dispoziţie, utiiizând e-maiiul cu semnătură
eIectronică extinsă încorporată indiferent de documentele trimise către Societate şi,
doar în subsidiar, să transmită documentele prin poştă, curier sau să le depună
direct Ia Societate.

Administrator judiciar,
EURO INSOL SPRL

Prin Practician Coordonator
Adrian Lazăr
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