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Eveniment important de raportat 

În conformitate cu reculamentul ASF Nr. 5/2020, aducem la cunoștința acționarilor și a 

persoanelor interesate recomandările și avertizările Ascendia S.A.  cu privire la măsurile referitoare la 

desfăşurarea adunărilor generale ordinare și extraordinare (AGOA și AGEA) ale emitntului pe perioada 

existenţei stării de urgenţă generate de COVID-19. 

Ascendia S.A. recomandă acționarilor companiei utilizarea mijloacelor electronice/de 

interacţiune la distanţă cu privire la adunările generale ale acţionarilor, astfel:  

a) accesarea materialelor aferente adunărilor generale a acţionarilor, în format electronic, cu 

evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică, prin poştă, servicii 

de curierat sau ridicării în mod personal, de la sediul societăţii;  

b) transmiterea, prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în 

copie fizică prin poştă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura 

emitentului de către acţionari a propunerilor de introducere de noi puncte pe ordinea de zi sau, 

după caz, a proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de 

zi şi a întrebărilor cu privire la adunarile generale ale acţionarilor;  



                                                             

 

                                

 

c) transmiterea de către acţionari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor 

speciale prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie 

fizică prin poştă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului;  

d) votarea prin corespondenţă şi, de preferinţă, prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este 

posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poştă, servicii de curierat sau depunerii în mod 

personal la registratura emitentului; 

 

În acest context, Ascendia S.A. dorește să aducă la cunoștința acționarilor și următoarele avertizări: 

a) emitentul va aplica restricţiile în vigoare la datele desfăşurării adunărilor generale ale 

acţionarilor, cu privire la limitarea numărului de participanţi la evenimente desfăşurate în spaţii 

închise, numai în funcţie de deciziile exprese adoptate de autorităţi;  

b) participarea la evenimente/întruniri publice desfăşurate în spaţii închise, în condiţiile impuse de 

autorităţi la acel moment, expune participanţii la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-

CoV-2, iar emitentul şi/sau conducerea emitentului nu vor putea fi ţinute răspunzătoare pentru un 

astfel de risc. 

 

În funcție de măsurile luate de către emitent pentru respectarea regulamentelor ASF și a altor 

prevederi legale, în cazul în care adunările generale ordinare ale acţionarilor (AGOA), respectiv 

adunările generale extraordinare ale acţionarilor (AGEA) nu se vor putea desfăşura prin prezenţa fizică a 

acţionarilor, ca urmare a deciziilor exprese adoptate de autorităţi, emitentul va asigura desfăşurarea 

adunărilor generale ale acţionarilor prin utilizarea votului prin corespondenţă, precum şi prin 

exprimarea votului prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere a datelor, potrivit 

prevederilor legale, cu respectarea condițiilor și a procedurilor specificate în Convocatorul 

transmis de catre companie pentru fiecare AGOA/AGEA. 
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