
CONVOCATOR 
 
În atenŃia tuturor acŃionarilor aflaŃi în Registrul AcŃionarilor la data de referinŃă 26.07.2012 
 

Subscrisa,  SC DUPLEX SA (în insolvenŃă, in insolvency, en procedure collective), 
reprezentata prin CICORSCHI IOAN, in calitate de Administrator special, cu sediul în 
Făgăraş, str. Cîmpului, bl.11, sc.C+D, parter, înregistrată la ORC Braşov sub nr. 
J08/1146/1991, CUI RO 1118838, desemnat în această calitate prin SentinŃa Civilă 
nr.225/CC/Sind /25.06.2012, pronunŃată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 6670/62/2012, 
conform art.3 pct.26, art. 94 lit.a din legea nr.85/2006, art.111 si 117 alin 4 din legea 
31/1990 si dispozitiile Actului Constitutiv ale SC DUPLEX SA,  vă remitem prezenta : 
 

CONVOCARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A 
ACłIONARILOR SC DUPLEX SA 

 
La sediul societăŃii SC DUPLEX SA aflat în Făgăraş, str. Cîmpului, bl11, sc.C+D, 

parter, pentru data de 22.04.2013, ora 12,00, cu următoarea ordine de zi : 
1. Aprobarea Planului de reorganizare al SC DUPLEX SA, in calitate de debitoare in 

dosarul nr. 6670/62/2012 aflat pe rolul Tribunalului Brasov – Sectia a II-a Civila – 
de Contencios Administrativ si Fiscal.  

În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condiŃiile de cvorum prevăzute 
de lege, a doua convocare va fi în data de 23.04.2013 ora 12,00 la sediul societăŃii. 

Planul de reorganizare va putea fi consultat incepand cu data de 18.04.2013, la sediul 
Societatii din Fagaras, str. Cimpului, Bl.11, Sc.C+D, Parter, Judet Brasov, intre orele 1000 - 
1300.  

AcŃionarii îşi pot exercita drepturile în condiŃiile prevăzute de Regulamentul CNVM nr. 
6/2009(modif. Prin Regulamentul nr.7/2010) şi legea 297/2004, în măsura în care acestea 
nu contravin dispoziŃiilor legii 85/2006. 

Dreptul de vot se poate exercita direct prin reprezentant sau prin corespondenŃă. 
Procurile pot fi obŃinute de la sediul societăŃii sau de pe site-ul www.duplexfagaras.ro. 

Acestea vor fi depuse la sediul societăŃii până la data de 15.04.2013. 
  
 
SC DUPLEX SA prin Administrator Special  
Cicorschi Ioan 
 
 
 
 
AVIZAT, 
Administrator Judiciar TOP EXPERT SPRL 
Brescan Marian 
 
 
 
 


