
SC UZUC SA 

PLOIESTI,  

STR. Depoului nr. 16 

J29/11/1991 

 

 

BULETIN DE VOT  

pentru AGEA din data de 17/18 08 2017 

 

II.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  

1. Ratificarea Deciziei CA nr.13/05 07 2017 privind aprobarea 
prealabila a emiterii Scrisorii de angajament in favoarea 
Oltchim, pentru garantarea pretului de cumparare, in situatia 
desemnarii Chimcomplex  SA ca si castigator al licitatiei. 
vot…………………… 

2. Ratificarea Scrisorii de angajament in favoarea Oltchim, 
pentru garantarea pretului de cumparare, in situatia 
desemnarii Chimcomplex  SA ca si castigator al licitatiei. 
vot…………………… 

3. Aprobarea datei de 04 09 2017, ca data de inregistrare, 
respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se 
rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor, potrivit prervederilor din Legea nr.24/2017 
privind piata de capital respectiv a datei de 01 09.2017 ca 
“ex-date”.   vot…………………… 

      
Nota: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, abtinere”. 

 

Data……………………… 

 

 

ACTIONAR ………………………………….. 
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Comunicat  
 
 
 
 

Numarul total de actiuni al SC UZUC SA este de 4 752 105. 
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu 
numarul de actiuni pe care le poseda. 
 
 
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 
0244/401121. 
 
  

 
             

 
  

DIRECTOR GENERAL 
Ing. Marin Florin  
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Nr……….../ 10 07 2017                                                                                                                             

CONVOCARE 
          
         Presedintele Consiliului de administratie al SC UZUC SA Ploiesti, cu sediul in 
Ploiesti, str. Depoului nr.16, jud. Prahova convoaca Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor in data de 17 08 2017, ora 12,00 , la sediul 
societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei 
de 04 08 2017, stabilita ca data de referinta.   
       In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile 
legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de  18 08 2017 in 
acelasi loc si la aceeasi ora. 
 
Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde: 
1. Ratificarea Deciziei CA nr.13/05 07 2017 privind aprobarea prealabila a emiterii 
Scrisorii de angajament in favoarea Oltchim, pentru garantarea pretului de 
cumparare, in situatia desemnarii Chimcomplex  SA ca si castigator al licitatiei. 

2.Ratificarea Scrisorii de angajament in favoarea Oltchim, pentru garantarea 
pretului de cumparare, in situatia desemnarii Chimcomplex  SA ca si castigator al 
licitatiei. 

3.Aprobarea datei de 04 09 2017, ca data de inregistrare, respectiv pentru 
identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii 
Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit prervederilor din Legea nr.24/2017 
privind piata de capital respectiv a datei de 01 09.2017 ca “ex-date”.    

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant, sau prin 
corespondenta. 

Accesul actionarilor,  indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba 
a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. 
Actionarii inregistrati la data de referinta au dreptul de a  participa si vota in cadrul 
Adunarii Generale direct sau prin reprezentanti si prin alte persoane decat 
actionarii, in baza unei imputerniciri generale sau speciale. Imputernicirea speciala 
poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare 
generala., continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului.  
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va 
depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il  reprezinte in una sau mai multe 
adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in 
imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, 
in conformitate cu prevederile Legii24/2017 cu modificarile şi completarile 
ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele 
informatii: 
    1.numele/denumireaactionarului; 
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    2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea); 
    3.data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu 
respectarea prevederilor legale; imputernicirile puratand o data ulterioara au ca 
efect revocarea imputernicirilor datate anterior; 
    4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si 
sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a 
actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu 
specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva 
imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin: 
      (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa 
emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor 
aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul 
mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau 
      (ii) pierderea calitătii de acţionar a mandantului la data de referinta aplicabila 
unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; 
sau 
      (iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului. 
 Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferitei în baza actiunilor detinute de 
acesta la aceeasi societate.    
Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii, sau de 
pe website, si va fi depus in original, cu 48 de ore inainte de adunare. 
Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA,  utilizand formularul de 
vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii,  sau  
se poate descarca de pe site-ul www.uzuc.ro. 
Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului 
de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se 
va expedia la sediul societatii, astfel incat sa fie primit de societate,  cu minim 48 
de ore inainte de AGA. 
Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe 
website-ul societatii www.uzuc.ro 
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni 
pe care le poseda. 
Deasemenea potrivit art. 7 din Regulamantul 6/2009, modificat prin Regulamentul 
7/2010, actionarii au urmatoarele drepturi: 
  (1) 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. 
  (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin 
servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 
  (3) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) în termen 
de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.     



                          S.C. UZUC S.A. PLOIEŞTI - ROMÂNIA 
  

: Str. Depoului nr. 16, Ploieşti - 100335, jud. Prahova, 
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725, 
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro  

 
 
 
 

 

 

 
 

Reg. Com. J29/11/1991, Cod Unic 1343554,  
Capital Social subscris şi vărsat: 11.880.262,50 RON, 

  RO36 OTPV  0000 0000 0365 0041 RON  

 
 

   
 

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului CNVM 
nr.6/2009 si 3/2015. 
Potrivit art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, fiecare actionar are dreptul sa 
adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. 
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 
0244/401121.  

 

 

Presedinte Consiliul de Administratie al 

SC UZUC SA 
Ing. Iancu Ioan Corneliu 
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Subsemnata Braslasu Diana declar ca documentul atasata are 6413 caractere cu 
spatii 
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D E C I Z I E nr. 13 

a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

din 05 07 2017  

      In temeiul prerogativelor sale legal conferite prin Statutul societatii si Legea 
nr.31/1990- modificata si completata , Consiliul de Administratie al SC UZUC SA, 
cu vot electronic acordat in data de 04/05 07 2017,  

     Avand in vedere ca Oltchim a organizat un proces competitiv de vânzare a nouă 

pachete de active (”Tranzacția”) în conformitate cu termenii și condițiile din 

Scrisoarea privind Faza a Doua a Procesului din data de 1 februarie 2017, astfel 

cum a fost completată mai departe în data de 20 iunie 2017, precum și din orice 

alte documente aplicabile (denumită în continuare “Scrisoarea privind Faza a 

Doua a Procesului”); 

        Chimcomplex S.A. Borzești, o societate pe acțiuni cu sediul în Onești, Strada 
Industriilor nr.3, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J4/493/1991, cod fiscal 960322 (“Chimcomplex”) este interesată să achiziționeze 
Active de la Oltchim, intenționând să înainteze către vânzător o ofertă finală și 
angajantă în scopul dobândirii de Active;  
        Faptul că, în considerarea statutului de entități afiliate dintre Societate și 
Chimcomplex, Societatea intenționează să sprijine Chimcomplex în procesul de 
achiziție de Active, cu intenția ca acest sprijin să genereze efecte pozitive pentru 
Societate, prin participarea la majorarea capitalului social al Chimcomplex, fie 
direct, fie indirect, prin participarea la majorarea capitalului social al A2 Impex 
S.R.L; 
         Faptul că oportunitatea achiziției de Active de către Chimcomplex se subscrie 
interesului economico-financiar al Societatii, obligațiile asumate de către Societate 
având finalitatea unor beneficii economice în contul acesteia, prin dobandirea de 
participatii la capitalul Chimcomplex sau al A 2 Impex S.R.L, precum si beneficii ce 
pot consta inclusiv în creșterea vizibilității industriei pe piața națională și 
internațională și dezvoltarea la nivel de ramură de industrie; 
       Faptul că termenul de depunere a ofertei finale și angajante de către 
Chimcomplex către Oltchim este 6 iulie 2017;  

D E C I D E: 

1. Aproba emiterea unei scrisori de angajament prin care Societatea își 

asumă față de vânzătorul Oltchim să sprijine Chimcomplex prin 



                          S.C. UZUC S.A. PLOIEŞTI - ROMÂNIA 
  

: Str. Depoului nr. 16, Ploieşti - 100335, jud. Prahova, 
Tel: 0244.401.119, Fax: 0244.517.725, 
E-mail: secretariat@uzuc.ro, www.uzuc.ro, www.scrgrup.ro  

 
 
 
 

2 
 

participarea la majorarea capitalului social al Chimcomplex, fie direct, 

fie indirect, prin participarea la majorarea capitalului social al A2 

Impex SRL, cu suma de  3.000.000EUR, aceasta suma urmand a fi în 

final utilizata pentru plata prețului de achiziție al Activelor de la 

Oltchim. 

2. Împuterniceste cu puteri și autoritate depline de a reprezenta 

Societatea pentru: (i) semnarea scrisorii de angajament,  (ii) negocierea 

cu diligență,  în numele și pe seama Societății, cu cele mai bune abilități 

ale sale, a oricăror alți termeni și condiții ale scrisorii de angajament 

neprecizațe expres în aceste rezoluții, (iii) semnarea și/sau trimiterea 

tuturor documentelor care trebuie  întocmite  și/sau  expediate  de  către  

Societate  în conformitate  și/sau  in  legătură  cu  scrisoarea de 

angajament (dacă va fi cazul, inclusiv a contractului de achizitie de Active 

si orice documente solicitate prin Scrisoarea privind Faza a Doua a 

Procesului)și  (iv)  efectuarea  oricăror  alte formalități  și  acțiuni  

necesare pentru pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor deciziei 

Consiliul de Administrație, a domnului Marin Florin, in calitate de director 

general. 

3. Împuterniceste pe dl Marin Florin, în  calitatea  sa  de director 
general   să  îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la decizia 
Consiliului de Administrație potrivit legii. Mandatarul astfel desemnat va 
avea dreptul de a delega puterile conferite către alți mandatari la libera lui 
apreciere. 

4. Dispune Convocarea AGEA in vederea ratificarii prezentei Decizii in 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. 
 

Presedinte Consiliul de Administratie al 

SC UZUC SA 

Ing. Iancu Ioan      
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Formular de vot prin corespondenta 
 
 
 
Subsemnatul…………………………………………………….in calitate de reprezentant legal al 

SC…………………………………………………………………………………………..( numai pentru pers juridice) 

fiscal/cod numeric personal…………………………………………………………………… cu sediul /domiciliul 

in…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

detinator a……………… actiuni, cu valoare nominala de…………………………………lei , 

reprezentand ……….% din totalul de 4 752 105  actiuni,  identificat ca actionar  in 

Registrul Actionarilor la data de referinta 04 08 2017  avand cunostinta de 

ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC UZUC SA, 

care va avea loc la sediul societatii, din Ploiesti, str. Depoului nr. 16,  in data de  

17/18 08 2017 ora12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin 

corespondenta astfel: 

 

II.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
1. Ratificarea Deciziei CA nr.13/05 07 2017 privind aprobarea 

prealabila a emiterii Scrisorii de angajament in favoarea Oltchim, 
pentru garantarea pretului de cumparare, in situatia desemnarii 
Chimcomplex  SA ca si castigator al licitatiei. vot…………………… 

2. Ratificarea Scrisorii de angajament in favoarea Oltchim, pentru 
garantarea pretului de cumparare, in situatia desemnarii 
Chimcomplex  SA ca si castigator al licitatiei. vot…………………… 

3. Aprobarea datei de 04 09 2017, ca data de inregistrare, respectiv 
pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele 
hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit 
prervederilor din Legea nr.24/2017 privind piata de capital respectiv 
a datei de 01 09.2017 ca “ex-date”.   vot…………………… 

      
 
Nota: se poate vota: “pentru’, “impotriva”, abtinere”. 

 

                          ACTIONAR ……………………………... 



|“II薫鏃ト
S.C.UZUC S,A.PLOIEsTl― ROMANIA

「

l Str DepOulu nr 16,Poe,1-10033511ud PrahOval
Tei 0244 401 119,Fax1 0244 517 725,
E―mai secretanat@uzuc ro,wwwじ ZuC ro,www SCrqrup ro

MrD;r;efl *riitrl CrI lil llit'

、
Ｗ
配
く
Ｚ
Ｈ
Ｌ
く
に
　
、
く
Ｏ
Ｈ
Σ
日
〓
０
０
α
卜
国
Ｌ

、
く
り
Ｈ
Σ
Ｈ
〓
０

く
Ｈ
卜
∽
Ｄ
●
２
Ｐ
Ｄ
α
卜
Ｚ
攘
ａ

Ｏ
Ｈ
Ｏ
Ｏ
Ｊ
Ｏ
ｚ
〓
四
卜

『
く
Ｊ
Ｈ
卜
つ

Cdtre:

in
aten[ia:

Tn

aten[ia:

Ref:       Vanzarea acJvelo1 01tchim S,A.

SCRISOARE DE ANGAJAMENT

Prezenta scttsoare de angajament(denumitう ↑n continuare"Sc面 soarea")este
ernlsう la Ploiesti, ↑n data de 05 07 2017, de:

UZUC S.A.,o soCietate pe actiuni Organizatう cOnform legii romane,cu sedlul↑ n

PLolesti, str., DepOului nnr.16, inregistratう  la Registrul Comertului sub nr
.J29/11/1991, cod fiscal. 1 343554 1egal reprezentatう de lancu loan Corne‖ u, ↑n

ca‖ tate de Presedinte al Cons‖ iului de adrllinistratie,prin mandatar Marin Florin,

in calitate de director general(denumltう ↑n continuare"Tertul Sustinator")

↑n favoareal

Oltchirn S.A.,o soCietate pe actiuni Organizatう conforrll legii romane,cu sediul in

Ramnicu ∨alcea, strada Uzinei nr.1,judetul ∨alcea,↑nregistratう  la Registrul

Comertului Sub nr. J38/219/1991, cod fiscal R01475261, legal reprezentatう  de
BDO Business Restructuring S,P.R.L.01 Romlnsolv S,P.R.L. ↑n calitate de

administratott judicia百 (denumitう ↑n continuare“ OLchim"),

A∨AND IN∨ EDERE URMAttOARELE:

A.   〇ltchirn a organi2at un proces competitiv de vanzare a nOuう  pachete de
active("Tranzaα ia")in COnformitate cu termenil oi conditlile din Scrlsoarea

privind Faza ‖ a Proceduril din data de l februarie 2017 astfel cum a fost

completatう ↑n data de 19 ap百 lie 2017,i↑n data de 20 1unie 2017(denumitう ↑n

continuare“ Scrisoarea privind Faza ll a Procedurii");

NR石.イ9/.…ン≠
Oltchim S.A.

Strada Uzinei nr. 1, R6mnicu V6lcea, jude[ul V6lcea

J381219/1991, cod fiscal nr. RO1 475261

BDO Business Restructuring S.P.R.L.

Rominsolv S.P.R.L.

・脚鰤
Reg cOm 」29/11/1991,Cod Unic 1343554,
Capital Social subscris,ivう rSatl l1 880 262,50R()N,

R036 0TPV 0000 0000 0365 0041 RON 1躁1鰺1劣‐



S.C.UZUC S.A.PLOIEs丁 |… ROMANIA
■i Str DepOului nr 16,Ploie,t-100335,iud PrahOva,
Te 0244 401 119 Fax:0244517725
E―mall secretanat@uzuc rO,WWw uzucro,wv、 A″ scrqruO ro

′ヽ1漁 ,lo,テ |"■′
'■

,1● (|ぅ :=1,ィ ol

B    Chirrncomplex S.A.Borzeoti, o societate pe actiUni cu sedlul ↑n Oneoti, Strada

lndustrillor nr.3, judetul BaCう U, ↑nregistratう  la Registrul Comertului sub nr

」4/493/1991,cod ttsca1 960322(“ ChimCOmplex")eSte interesatう ↑n depunerea unei

oferte flnale si angajante in legう turう cu Tranzactia sl↑ n conforrYlitate cu Scrisoarea

pri∨ ind Faza ll a Procedurii:

C    sub conditia desemnう ril ChirYnCOmplex ↑n ca‖tate de ofertant castit」 ぅtOr conforrln

Scrisorii pri∨ ind Faza ‖ a Proceduril 。1/sau a oricう ror regull ,i regulamente

subsecvente ap‖ cablle ttranzactiel Care pot intra↑ n∨ i9oare dupう erlniterea Scriso:il,

Chlrllcomplex, in calltate de cumpう rう tttr 。| 〇ltchlrll, ↑n calitate de vanzぅ tOr vor

incheia contractul/contractele de ∨anzare cumpう ra re 。l orice documente ane× e

necesare denumite↑ n continuare“ Documentele Tranzactiei")i

I〕     Chlrncomplex are↑ n derulare o procedurう  de atragere de fonduri necesare plう til

pretulUi de achizitie cOnfOrrrl Documentelor Tranzactiei prin cttntractarea de

↑mprumuturl de la institutil刊 nanclare,investitori pri∨ atl。 I SOCietう ti cOmerciale siノ sau

prin participarea acestora la majorarea capltalului social al Chimcomple×
:

E    Tertul Sustlnう tor declarう  prin prezenta cう  este o societate valab‖ ↑nfiintatう  si

organizatう 。i solVab‖うconforrYn leg‖ romane,are tOate autorizati‖ e necesare pentru

a detine prOprietう lile oi activele pe care le detine,pentru a↑ li desfう Oura activltatea

。l pentru a incheia, depune ,i executa prezenta Scrisoare, iar incheierea,

depunerea sl e× ecutarea acestei Scrisori au fost atJtorizate corespunzう tor conform

documentelor corporative oi nu se aflう  ↑n contradictie cu niclo lege, hotう rare

judecうtoreasc5 sau prevedere din actul constituti∨  al Tertului Sustinう tor sau cu

orice alt contract sau documentla care Teriul SuStinう tOr este parte,

IN CONSIDERAREA CELOR DE MAISUS,Tertul Sustinう tor emlte prezenta Scrisoare in

favoarea Oltchim,↑n urmう torii termeni。 l conditi「

l     Tertul sustinう tOr se obligう sう sustinう financiar Chlrncorlnplex in cadrul Tranzactiel

pa∩ぅ la cOncurenta Sumei de 3 000 000EUR prin partlclparea la malorarea

capitalului social al Chirlncomplex, fie dlrect, fle indirect prin participarea la

majorarea capltalului social al A2,toata suma mentionatう anterior fiind in final

utilizatう  pentru plata pretului de achizltie a acti∨ elor conforrrn Documentelor

Tranzactlei.

2    Teriul SUStinう tor are suficiente active proprli sl resurse financiare pentru a sustlne

financlar Chirlncomplex panぅ  la cOncurenta sumei si↑ n modalitatea mentionate la

punctu1 1

3     Scrisoarea va↑nceta sう producう orice efecte si va tnceta de drept fう rう ↑ncleplinlrea

vreunor forrlnalitう ti ↑n situatia ↑n care Chirlncomplex nu este desemnat oferta∩ tul
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c6stigdtor si/sau Chimcomplex nu incheie Documentele Tranzactiei, din orice

motiv.

ヽ

Sub conditia desemnう rii Chirllcomplex in ca‖ tate de ofertant caotigう tor conforrn

Scrisoril privind Faza ‖ a Prё ceduril oi/sau a oricar。「 regu‖  。i regulamente

subsecvente aplicab‖ e Tranzactiei Care potintra in vigoare dupう errliterea Scrisoril,

丁ertul Sustinう tor este de acord sう semneze Documentele Tranzactiei, daca va fl

cazul.

Aceasta Scrisoare este ernisう  ↑n conforrnitate cu Scrisoarea privind Faza H a

Proceduril. 10 caζ ulin care orice prevedere a acestei Scrisori este lnvalida sau nu

produce efecte cu privire la orice conditil/ modificう ri/ sup‖ mentう ri legale si

↑ntemeiate a documentelor referitoare la Scrisoarea privind Faza Faza ‖ a

Proceduril,丁 ertul Su,linator se angajeazう sa in10cuiascう prevederea respectivう cu

una va‖ dう Oi producう toare de efecte,Care sう reflecte scopurile avute in vedere la

erlliterea acesteI Scrisori.        ‐

Orice prevedere incompletう , invalidう  sau care nu produce efecte din prezenta

Scrisoare↑n acord cu legislatla apliCabilう va fi↑ nlocuita cu una cOmpletう , validう ,

care sう  producう efecte ,i care sa reflecte scopurile avute↑ n vedere la erYliterea

acestei Scrisori.

Prin, ing. Marin Florin

Pozilie: director general

SemndturS:
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