Bursa d

RAPORT CURENT 30/2022

Data raportului
Sediul social
Email
Telefon
Website
Nr. înreg. la ONRC
Cod unic de înregistrare

Simbol

19.07.2022
Arobs Transilvania Software S.A.
Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj,
România
ir@arobs.com
+40 31 860 21 01
www.arobsgrup.ro
J12/1845/1998
RO 11291045
91.139.498,80 lei
911.394.988
AROBS
MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat:
01.08.2022 / 02.08.2022
Conducerea Arobs
01.08.2022, sau 02.08.2022
18.07
Companiei, Voicu Oprean, care de ine 63,29% din totalul capitalului social al Companiei.

zi AGEA, prin introducerea punctului solicitat la

6 a Convocatorului suplimentat.

Convocatorul suplimentat este anexat la prezentul Raport Curent.

Voicu OPREAN
de

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România
E-

grup.ro

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Donath, Nr. 11, Bloc M4, Scara 2, Etaj 3, Ap. 28, Judet Cluj
Nr. de inregistrare: J12/1845/1998
Cod Unic de Inregistrare: 11291045

18.07.2022

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
punctul de lucru al Societatii din Cluj-Napoca, str.Minerilor, nr.63, jud. Cluj, format din:

, intrunita la

1. OPREAN VOICU,
2. CLEJA MIHAELA STELA,
3.
întrunit statutar la data de 17.05

A.În data de 01 iulie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 2792, Partea a IV-a, convocatorul pentru
01
august 2022 (prima convocare), respectiv 02 august 2022 (a do

este definit acest termen mai jos) cu un nou punct;

iuni de

I.Se aproba cu unanimitatea de voturi punctul nr. 6, completare pe ordinea de zi a AGEA din
01.08.2022/02.08.2022, propus de catre actionarul Oprean Voicu :

6. Aprobarea distribuirii prin
9.843.065

cu

1

- în limita maxima a 0,13%
UCMS Group România S.R.L si
- în limita maxima a 0,05% din capitalul social de la momentul
SAS Fleet Tracking SRL.
- in limita maxima a 0,9%
membrii organelor de conducere ale societ
Software SA pana in 28.04.2023.

lor care vor fi achizitionate de catre Arobs Transilvania

II . Se aproba cu unanimitate de voturi renumerotarea punctelor de pe ordinea de zi a AGEA din data de
01.08.2022 prima convocare respectiv 02.08.2022 a doua convocare, ca urmare a introducerii pe ordinea de
zi a punctului 6 mai sus detaliat.
III.Se aproba cu unanimitatea de voturi
AGOA

) din data de 01.08.2022 prima

convocare respectiv 02.08.2022 a doua convocare:
CONVOCATOR COMPLETAT

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J12/1845/1998, sediul situat in Cluj-Napoca, str.
Societatea sau AROBS

A.În data de 01 iulie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 2792, Partea a IV-a, convocatorul pentru
august 2022 (prima convocare), respectiv 02 august 2

este definit acest termen mai jos) cu un nou punct;

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI A:
AGOA
-57-59,
Data d

2

AGEA
-57-

neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare

1. Aprobarea
conformitate cu Ordinul
1802/2014, pe baza Raportului
raportului auditorului independent BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL
cembrie 2021, astfel cum

2.
aferent anului 2021 ( VOT SECRET).
3.
(2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
4.

sau o parte din puterile conferite mai sus

1.
-

i etc. ale

-

2.

inea de zi AGEA,

Art. 12.5
:
a)
b)

Consiliului de Administratie;

3

c)
d)
e)
f)
g)
financiar;
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decide încheierea documentelor legale prin inte

document.
3.

legate
directorilor:

(i)
(ii)

aprobarea

(iii) numirea
(iv)
(v)

ementarea
esteia;

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

4.

-

ex
4

-

;
;

-

;
;
;

propune
societatea este

de

cadrul

fuziunea cu alte
legale în vigoare;
normelor juridice în vigoare;
-

l

-

aprob contractarea de
financiare,
aprob

individuale publicate de Societate);
financiare bancare sau nebancare, contracte de credit / împrumut / accesarea sau închiderea oricarui
sau alte

ipoteci mobiliare pe toate conturile societ
are
-

decide cu privire la închirierea sau subînchirierea bunurilor imobile proprii;
de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor;

extern
-

5

-

apro

i
interne;
-

-

raportului auditorului financiar;
înregistr

5. Aprobarea distribuirii prin programul de stock option

de 6.379.

- în limita ma
Enea Services România S.R.L si
-

6. Aprobarea distribuirii prin

membrilor organelor de con

membrii organelor de

UCMS Group România S.R.L si

-

- in limita maxima a 0,
Software SA pana in 28.04.2023.
7. Consiliul de Administratie va fi împut
n data de

organigrama pentru care progra
brilor organelor de

6

8.
vederile art. 87 (1)
din Legea nr. 24/2017
art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

-

9.

A.

respectiv celei de-

B. Completarea ordinii de zi
are/au dreptul:
-

de zi a AGOA/AGEA.

luse pe ordinea

C.
numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat, la adresa
companiei din Cluj Napoca, str. Minerilor, nr. 63, sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail
ir@arobs.com,
propuse de actionari va fi publicata, cel mai tarziu la data de 21.07.2022.
D.

a sau în a doua convocare), respectiv 29.07.2022

sau prin i
E.
Prevederi generale

7

AGOA/AGEA, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

valori mobiliare cu privire la AGOA/AGEA.
AGOA/AGEA de care s-

custodie, aceasta va putea vota în AGOA/

e marginea acestora conform

AGOA/AGEA.
Împuternicirea gen

client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct.

2. numele/denumirea r

4. precizarea
i în mod individual sau printr-o

-

conform prevederilor lit. a);
-c).

de as
-a fost
8

înainte de prima lor utiliza

al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea
electronic

-

târziu la data de 30.07.2022, ora: 14:00.

la data de 30.07.2022, ora:
14:00.
F.
Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin coresponden
30.06.2022, pe
website-ul Societatii, in platforme de vot electronic sau la adresa companiei din Cluj Napoca, str.

9

pierderea dreptului de a vota în cadrul AGOA/AGEA.

: Buletinele de vot prin

înregistrate la Societate cel târziu la data de 30.07.2022, ora: 14:00 AM.
G.
prin utilizarea de mijloace electronice de vot.
Vot online prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018
https://arobs.evote.ro de pe orice dispozitiv conectat la internet.
ionarii pun la dispozi ie urm toarele informa ii:
a) Persoanele fizice:
- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate
- Numar telefon (optional)
b) Persoanele juridice:
- Denumire persoan juridic
- Cod unic de nregistrare (CUI)
- Nume Prenume reprezentant legal
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresa email
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de
sedere)*
-

ainte de data
de referinta *
- Numar telefon (optional)
Documentele prezentate într*copia electronic a documentelor mai sus men ionate va fi nc rcat online (upload) n c mpurile
dedicate. Fi ierele ce pot fi nc rcate pot avea una dintre urm toarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
Ac ionarul se poate conecta i vota ori de c te ori dore te n intervalul desemnat votului prin
iune de vot fiind cea nregistrat .

lui
legal, respectiv al persoanei împuternicite.
n situa ia n care n urma procesului de identificare apar neconcordan e ntre datele oferite de
ac ionar i cele din Registrul ac ionarilor la data de referin ac ionarul va fi n tiin at i va fi ndrumat
s contacteze Departamentul rela ii cu ac ionarii la adresa ir@arobs.com .
electronic prin intermediul a mijloace
electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A
electronic se face prin accesarea linkului: https://arobs.evote.ro .
10

-a exprimat votul prin cor

H.

l convocator, astfel: -Napoca, str.
Ordinara/Extraordi
la adresa de e-

-mailului: "Pentru

01.08.2022/02.08.2022".

(a) copie a actului de identitate valabil al a

acest convocator

-

documente prezentate

- S.A. sau de

CENTRAL -

11

lreprezentan

: Împuternicirile speciale,

J.

i formularele de vot prin
-Napoca,
str. Minerilor, nr.63, jud. Cl

care 8

-mail:
ir@arobs.com;
Recomandare

te-

www.arobsgrup.ro.

tronice de comunicare.
18.07.2022, in Cluj-Napoca, in 4 (patru) exemplare originale.

OPREAN VOICU

CLEJA MIHAELA STELA - Membru al Consiliului de

-

12

