
 
 
 
 

 

 

 

 

RASPUNS INTREBARI ACTIONARI 01 - 11.03.2017 

 

Referitor la propunerea dlui.Raileanu G. Nicolae, actionar al societatii cu un procent de detinere de 

0,1136%,  privind introducerea de puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor , respectiv 

la propunerea formulata atata de dl. Andrei Baragan, cat si de dl. Raileanu G. Nicolae, de rascumparare 

a actiunilor societatii cu scopul de a le acorda sub formă de bonusuri de performanță managementului 

companiei, pentru fidelizarea managementului societatii, sefilor de compartimente functionale, 

personalului de specialitate, sefilor de sectie care au avut un aport deosebit in dezvoltarea activitatii si 

performanta economica, societatea comunica urmatoarele: 

 

Managementul ROMCARBON SA multumeste tuturor actionarilor pentru interesul aratat fata de 

evolutia societatii, pentru bunele intentii in ce priveste societatea, recomandarile si intregul suport aratat. 

In ceea ce priveste propunerea de introducere puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a 

Actionarilor va precizam ca potrivit dispozitiilor art.7 alin.1 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, cu 

modificari si completari ulterioare “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.”  

 In ceea ce priveste propunerea formulata atat de dl. Andrei Baragan, cat si de dl. Raileanu G. 

Nicolae, de rascumparare a actiunilor societatii cu scopul de a le acorda sub formă de bonusuri de 

performanță managementului companiei pentru a creste gradul de motivare, precizam ca aceasta 

propunere este foarte apreciata si va fi analizata in continuare posibilitatea aplicarii acestui sistem de 

stimulare, urmand ca in functie de situatia financiara a societatii acest subiect sa fi readus in discutia 

Consiliului de administratie al societatii la momentul cel mai oportun. 

In ceea ce priveste imaginea unei companii puternice si pretul ridicat al actiunilor, apreciem ca 

atingerea acestor obiective poate fi construita in primul rand pe baza unei situatii financiare puternice a 

societatii, iar managementul acesteia este orientat catre imbunatatirea performantelor societatii, fapt ce 

va aduce plus valoare atat pentru actionarii cat si pentru angajatii societatii . 

 

Asigurandu-va de intreaga noastra consideratie, va multumim pentru suportul si atentia acordata 

activitatii si perspectivelor societatii. 
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