În atenția tuturor acționarilor
aflați în Registrul Acționarilor la data de referință 12.09.2013
Subscrisa, Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA – Filiala Brașov SPRL,
societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă cu sediul în Brașov, str.
Aurel Vlaicu, nr. 40, birou 7, jud. Brașov, înmatriculată la Registru l Societăţilor
Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0395/2009 şi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr.
2A0395/2009, în calitate de administrator judiciar al SC CORAL SA (în
insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), cu sediul în Brașov, str.
Bazaltului, nr. 9-11, imobilul C10, bir. 7 şi 8, Jud. Braşov, înmatriculată la ORC
Brașov sub nr. J8/255/1991, având CUI RO 1095009, desemnat de judecătorulsindic prin sentința civilă nr. 411/CC/SIND pronunţată la data de 29.08.2013, în
dosarul nr. 6127/62/2013, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, vă înaintăm
prezenta:
CONVOCARE A ADUNĂRII ACŢIONARILOR
CORAL SA
Pentru data de 08.10.2013, ora 15,00 la sediul SC CORAL SA din Brașov, str.
Bazaltului, nr. 9-11, imobilul C10, bir. 7 şi 8, Jud. Braşov, având următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Desemnarea unui administrator special care să reprezinte interesele

societăţii şi ale acţionarilor, în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea 85/2006 –
privind procedura insolvenţei;
2. Stabilirea remuneraţiei administratorului special, remuneraţie ce se va
suporta din averea acţionarilor.
În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum
prevăzute de lege, a doua convocare va fi în data de 11.10.2013 ora 15,00 la sediul
societății.
Acționarii își pot exercita drepturile în condițiile prevăzute de Regulamentul
CNVM nr.6/2009 (modif. prin Regulamentul nr.7/2010) și legea 297/2004, în
măsura în care acestea nu contravin dispozițiilor legii nr.85/2006.
Dupa publicarea convocarii, actionarii reprezentând, individual sau împreună,
cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data
publicării convocării. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise
prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin
corespondență.
Procurile pot fi obținute de la sediul societății sau de pe site-ul www.coralbrasov.ro, incepand cu data de 08.09.2013. Acestea vor fi depuse la sediul
societății până la data de 04.10.2013.
Data limită până la care se depune candidatura pentru funcția de administrator
special este de 30.09.2013 ora.15,00 la sediul societății.
Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse pentru funcția de
administrator special (numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională)
se află la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe site-ul societății,
începând cu data de 08.09.2013 ora 15,00 – putând fi consultată și completată de
aceștia.
Cu consideraţie,

PRESEDINTE CA,
Grigore Dorina

