S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION SA
PROCEDURILE PRIVIND EXERCITAREA DREPTURILOR PREVAZUTE
LA Art. 7 SI Art. 13 DIN REGULAMENTUL CNVM nr. 6 / 2009 ( asa cum a
fost modificat prin Regulamentul CNVM nr. 7/ 2010 ) SI DESFASURAREA
AGEA DIN DATA DE 18 / 19.10.2010, ora 16,00.
I. Completarea ordinii de zi si prezentarea proiectelor de hotarare:
“Art. 7 (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 adunarii generale, cu conditia ca fiecare
punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare
de adunarea generala; si
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin
servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) şi b) in termen de
cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii."
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul S.C. TURNATORIA
CENTRALA ORION SA, din Campina, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.29 Jud. Prahova
pina la data de 02.10.2010, ora 15,00. Persoanele fizice vor putea transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi in original, semnate, insotite
de copia actului de identiate al actionarului, semnata de acesta pentru conformitate cu
originalul. In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de
Registrul Comertului si copia certificatului de inregistrare al societatii.
II. Adresarea intrebarilor
"Art. 13 (1) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebari privind punctele de pe
ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la
intrebarile adresate de actionari.
(2) Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor,
buna desfasurare si pregatire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor. Societatile pot formula un raspuns
general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat
daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format
intrebare - raspuns."
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe
ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pana la sfarsitul zilei
de 02.10.2010, la sediul S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION SA, din
Campina, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.29, Jud. Prahova. Persoanele fizice vor transmite intrebarile in scris, semnate, insotite de copia actului de identiate al actionarului,

semnata pentru conformitate de acesta. ln cazul intrebarilor transmise de persoanele
juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului si copia certificatului de inregistrare al
societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi
continut. Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi
disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare - răspuns.
III. Partciparea la AGOA prin reprezentanti cu procura speciala:
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali / imputerniciti sau de
catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de
procura speciala pus la dispozitie de S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION SA,
in conditiile legii. Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul
societatii si de pe website-ul societatii (www.tco.ro )
Procurile speciale, in original, completate si semnate, vor fi depuse la sediul S.C.
TURNATORIA CENTRALA ORION SA, din Campina, Str. Ecaterina Teodoroiu,
nr.29, Jud. Prahova, pana pe data de 15.10.2010, ora 16,00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONART LOR DIN DATA DE 18 / 19.10.2010.
Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, in original, insotite de copia actului
de identiate al actionarului, semnata de acesta pentru conformitate cu originalul. ln
cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in
original de reprezentantul legal al acesteia. La data Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta
exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.
IV. Votul prin corespondenta
Actionarii S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION SA,. inregistrati la data de
referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea
de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit Buletinele de vot prin corespondenta in
urma unei cereri inaintate la registratura societatii incepand cu data de 20.10.2010.
Buletinul de vot prin corespondenta completat va fi transmis la sediul SC
TURNATORIA CENTRALA ORION SA, din Campina, Str. Ecaterina Teodoroiu,
nr.29, Jud. Prahova, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule :
< PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 18/19.10.2010 > pana la data 15.10.2010, ora 16,00.
ln cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, Buletinul de vot, completat
si semnat in original, va fi insotit de copia actului de identiate al actionarului, semnata de acesta de acesta pentru conformitate cu originalul. In cazul votului prin
corespondenta al persoanelor juridice. Buletinul de vot completat si semnat in
original, va fi insotit de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, copia
certificatului de inregistrare al societatii. Buletinele de vot care nu sunt primite la
sediul S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION SA, pana la data si ora mai sus
mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
V. Propunerea candidatilor pentru functia de administrator special
Orice actionar interesat poate transmite societatii, in scris, astfel incat sa fie
inregistrate la societate pana cel mai tarziu în data de 02.10.2010, ora 15:00,
propuneri de candidaţi pentru functia de administrator special al S.C. TURNATORIA
CENTRALA ORION SA. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente :
propunerea propriu-zisa sub semnatura autorizata si stampila actionarului persoana
juridica, CV-ul candidatului propus, declaratia candidatului propus ca accepta sa fie
inscris pe lista de candidati ai societatii si ca indeplineste cerintele şi conditiile legale
si statutare pentru functia de administrator special al S.C. TURNATORIA
CENTRALA ORION SA si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica
(BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere) semnata de acesta de acesta pentru
conformitate cu originalul.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. TURNATORIA CENTRALA
ORION SA, sau la numarul de telefon 0244/334661............, intre orele 10:00- 14.00.

