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CONVOCAREA 
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A 

SAI SAFI INVEST S.A. 
 
SAI SAFI INVEST S.A. (“Societatea”), cu sediul în Bucuresti, str. Stefan Greceanu, nr. 4, sector 2, România, 
înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/15812/1994, CIF  6204751, conform, art. 11 din Actul 
Constitutiv al Societăţii, Legii nr. 31/1990 republicată şi cu prevederile Legii nr. 297/2004, convoacă prin prezenta: 
 
Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor pentru data de 28.05.2018 ora 12:00, la  sediul Societatii din 
strada Stefan Greceanu, nr. 4, sector 2, Bucuresti, pentru toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor până la sfârşitul zilei de 18.05.2018 ("Data de Referinţă") sau 29.05.2018 ora12:00, la  sediul 
Societatii pentru toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la Data de Referinţă in cazul in care 
la prima convocare cvorumul nu este indeplinit 
 

Ordinea de zi a 
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 

 
 Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017 ale SAI SAFI INVEST S.A. pe baza rapoartelor 

prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar; 
 Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2017; 
 Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018; 
 Descarcarea de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiile financiare 2016 si 

2017; 
 Numirea auditorului financiar al SAI SAFI INVEST S.A. si fixarea duratei minime a contractului acestuia; 
 Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al SAI SAFI INVEST S.A. pentru exercitiul 

financiar in curs; 
 Aprobarea imputernicirii directorului general sau in lipsa acestuia a directorului general adjunct in vederea 

efectuarii investitiilor  pentru si in contul societatii; 
 Imputernicirea doamnei Dana Jeaninne Lazar cu posibilitatea de substituire, pentru a se ocupa de oricare şi toate 

formalităţile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în 
adunare, incluzând dar fără a se limita la publicarea şi/sau înregistrarea la oricare autorităţi sau instituţii a 
tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.  

 
 
Acţionarii Societăţii pot participa la şedinţa Adunării Generale  Ordinare după cum urmează: 

 Acţionarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărţilor de identitate/paşapoartelor) sau 
prin reprezentant, în baza unei procuri speciale autentificate, cu condiţia depunerii acesteia până la data de 
25.05.2018, orele 16:00 la sediul Societatii. 
Şi 

 Acţionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare, conform prevederilor din actul constitutiv, cu condiţia depunerii procurii 
speciale/delegaţiei semnate şi ştampilate până la data de 25.05.2018, orele 16:00 la sediul Societatii. 

Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societăţii, începând cu data de 18.05.2018, de luni până vineri 
între orele 9:00 şi 15:00.  
În cazul procurilor speciale autentificate transmise prin poştă, vor fi luate în considerare doar acelea care au data 
limită de primire a poştei ziua de 25.05.2017. 
 
 
                           Presedinte al Consiliului de Administratie 
26.04.2018       

                                          Dana Jeaninne Lazar              
                                                         ________________ 


