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Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise - BVBATS
Evenimente importante de raportat:
➢

Avand in vedere instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prin Decretul nr.
195/16.03.2020, ca urmare a efectelor produse de raspandirea coronavirusului COVID19 la nivel national si international,

➢ Avand in vedere Ordonantele militare emise in acest context, care impun restrictii privind
deplasarea persoanelor,
➢ Tinand cont de prevederile Regulamentului ASF nr 5/2020 pentru adoptarea unor masuri
referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei
starii de urgenta generate de COVID-19,
UZUC SA informeaza actionarii ca, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
convocata pentru data de 29/30 Aprilie 2020 ora 10.00 se va desfasura, evitand pe cat posibil
prezenta fizica a actionarilor.

In acest sens, se recomanda actionarilor sa isi exercite dreptul de vot asupra punctelor de
pe ordinea de zi prin utilizarea votului prin corespondenta, conform instructiunilor din
convocator. Materialele necesare se afla pe site-ul societatii: www.uzuc.ro sectiunea: Info
investitori/documente AGA
Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu
toate documentele insotitoare mentionate in convocator, se transmit pentru a fi inregistrate la
societate, pana in data de 22 04 2020, in una din urmatoarele modalitati:
1. Prin email, sub forma de documente semnate olograf si scanate, sau cu semnatura
electronica, adresa de email: diana.braslasu@uzuc.ro sau secretariat@uzuc.ro
2. Prin posta,/curier - pentru documentele originale, comunicate, la adresa societatii din antet.
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In cazul in care actionarii doresc sa participe prin prezenta fizica sau prin imputernicit, la
sedinte, sunt rugati sa comunice societatii prin e-mail la adresa diana.braslasu@uzuc.ro,, pana
la data de 27.04.2020 ora 10:00, acest lucru, pentru a permite societatii sa ia masurile
organizatorice de protectie ce se impun.
UZUC SA atentioneaza actionarii, ca participarea la evenimente/întruniri publice desfăşurate
în spaţii închise, în condiţiile impuse de autorităţi, expune participanţii la o posibilă
contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar societatea şi/sau conducerea societatii nu vor
putea fi ţinute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

Director general
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