S.C. RAGCL S.A.
Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CIF: RO1234735, Nr.RC: J26-947-1991

Nr. ______ / ____________

Către
Consiliul Local Reghin
Subscrisa RAGCL S.A. cu sediul în Reghin str. Apalinei nr. 93A înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J26-947-1991, prin prezenta vă solicităm convocarea Consiliului Local Reghin ca
autoritate publică tutelară care exercită în numele municipiului Reghin, calitatea de acţionar unic al
RAGCL S.A., pentru adoptarea unei hotărâri cu privire la constituirea consiliului de administraţie şi
numirea comisiei de cenzori .
Convocatorul este ataşat prezentei adrese.
Vă rugăm să luaţi măsurile necesare de difuzare a convocatorului şi a proiectelor de hotărâre către
membrii Consiliului Local, prin canalele dvs. obişnuite de convocare a Consiliului Local.

Cu stimă,
Preşedinte Consiliu de administraţie,
Lihăt Vasile

S.C. RAGCL S.A.
Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CIF: RO1234735, Nr.RC: J26-947-1991

Nr._____ / _____________
CONVOCATOR
al Adunării generale extraordinare a acţionarilor
S.C. RAGCL S.A.
Preşedintele Consiliului de administraţie al S.C. RAGCL S.A. cu sediul în Reghin str. Apalinei nr. 93A,
înmatriculată la registrul comerţului sub nr. J26-947-1991, CUI: 1234735, societate cu acţionar unic Municipiul
Reghin,
în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi art. 40-46 din OUG
109/2011 privind guvernanţa corporativă,
având în vedere:


Hotărârea AGA nr. 4 / 25.02.2016 prin care s-au nominalizat membrii Consiliului de administraţie şi s-a
cerut acestora să-şi aleagă preşedintele,



Prevederile OUG 109/2011 şi Legii 31/1990 privind numirea comisiei de cenzori;

CONVOACĂ
în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, Consiliul Local Reghin ca autoritate publică tutelară care
exercită în numele municipiului Reghin, calitatea de acţionar unic al RAGCL S.A.,
pentru data de 21.04.2016 la ora 15:00
în sala de şedinţe a Consiliului Local Reghin din Piaţa Petru Maior nr. 41,
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
1. A lua act de constituirea Consiliului de administraţie, acceptarea mandatelor şi alegerea preşedintelui..
2. Numirea unei comisii de cenzori formată din 3 membrii titulari şi un supleant, la propunerea Consiliului de
administraţie.
Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii - www.ragcl.ro - şi se comunică Consiliului Local Reghin, care
prin aparatul administrativ al Primăriei Reghin şi mijloacele specifice de convocare ale acestui organism, va convoca
toţi membrii Consiliului Local aflaţi în exerciţiu.

Preşedinte Consiliu de administraţie,
Lihăt Vasile

