
CONVOCATOR

Consiliul de Administrafie al S.C. DUPLEX S.A. cu sediul in Fagaras, str.Campului, b1.11,

sc.C+D avand J08lll46ll99l, C.U.I RO 1118838, in conformitate cu Legea nr. 3ll1990 republicatd in
2004, cu completdrile gi modificdrile ulterioare, ale Legii nr. 29712004, Regulamentelor C.N.V.M.qi
dispoziliile Actului Constifutiv, convoacd Adunarea Generala Ordinara a Ac{ionarilor, in data de

25.04.2012, ora l1@, la sediul societ[1ii, cu urmatoarea ORDINE DE zlz
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale privind exercitiul financiar

20ll,pebazarapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 20ll;
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul2012 ;
4.Ptezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru arrul2012 ;

5. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar;

6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliu de Administratie pe anul 2012 ;

7. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei Directorului;

8' Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie a societatii ca unnare a demisiei
unuia dintre membri Consiliului de Administratie.

9' Aprobarea datei de 16.05.2012 ca datd de inregistrare pentru identificarea acfionarilor asupra
cdrora se rdsfrdg efectele hotdrdrii adun[rii generale a acfionarilor, conform art.23g din Legea nr.297l
2004.

La gedinfl pot participa 9i vota numai aclionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societdlii la
data de 12.04.2012 stabilitd ca data de referinfi.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 121.978 acfiuni nominative, fiecare actiune
ddnd dreptul al un vot in cadrul adunirii generale a aclionarior .

Acfionarii reprezentdnd, individual sau impreund, cel pufin 5% dincapitalul social, au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adundrii generale, cu condilia ca fiecare punct s6 fie

insofit de o justificare sau de un proiect de hotdrdre propus spre adoptare de adunarea generald, p6nd cel
tdrziuin data de 30.03.2012;

(ii) de a ptezefita proiecte de hotrrdre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adundrii generale, p6nd cel tdrziu30.03.20l2.


