
Nr. Inreg. 105/18.12.2013 

CONVOCA TOR 

CII "Pop Cristian Florian", desemnat prin Incheierea de sedinta nr. 2649 din 
data de 10.09.2012, pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. 
11607/ 3 / 2010, in calitate de Administrator Judiciar al Societatii 
ADMINISTRARE CAZARE CANTINE SA BUCURESTI, inmatriculata la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40 /216 j 1991, Cod 
unic de inregistrare 3614331, cu sediul in Loc.Bucuresti, str. Aleea Buchetului nr. 5, 
sector. 3 (denumita in continuare "Societatea"), 

In temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile 
si completarile ulterioare, a le Legii 85/2006 privind procedura in solventei cu 
modificarile s i com pletarile ulterioare, ale Planu lui de Reorganizare cu durata extinsa, 
aprobat de adunarea creditorilor si confirmat de judecatorul sindic in dosarul nr. 
11607/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Constanta, Sectia a II-a civila si in temeiul 
prevederilor din Actul Constitutiv al Societatii ADMINISTRARE CAZARE CANTINE 
SA 

CONVOACA: 

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor in d ata de 23.0 1.20 14, de la ora 
14.00 la adresa sediu lu i Societatii din Bucuresti, str.Aleea Buchetulu i nr. 5, sector 3, 
pentru toti actionarii inscrisi in Regist rul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 
20.01.2013, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare. 

In cazul in care la data men tionata mai su s nu se intru nesc condit iile de validitate/ 
cvoru mul de prezen ta prevazut de Actul Con stitutiv al Societatii, se convoaca si se 
fixeaza in temeiu l art. 118 din Legea nr. 31 j 1990 cea de-a doua Adunare Gen erala 
Ext raordinara a actionarilor Societatii, pentru data de 24.01.2014, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea: 

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu valoarea de pana la 
1.315.207,50 lei, respectiv, de la valoarea actuala de 876.805 lei, pana la 
valoarea de 2.192.012,50 lei, prin noi aporturi in numerar, prin emiterea unui 
numar corespunzator de pana la 526.083 actiuni noi, nominative, 
dematerializate, ordinare, cu valoarea nominala de 2,50 RON/ actiune, cu 
acordarea posibilităţii păstrării ponderii deţinute de fiecare acţionar inregistrat 
in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 20.01.2013, CA MASURA 
ADECVATA DE REALIZARE A PLANULUI DE REORGANIZARE in urmatoarele 
conditii: 

a) Sumele obtinute din majorarea capitalului social se vor utiliza pentru 
finantarea activitatii curente si a masurilor de dezvoltare a societatii, in 
conformitate cu prevederile planului de reorganizare a activitatii. 
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b) Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la Data de 
20.01.2013 isi pot exercita dreptul de preferinta proportional cu 
detinute de acestia in compunerea capitalului social. 

Referinta 
cotele de 

Un drept de preferinta este egal cu o actiune si confera titularului dreptul de a 
subscrie 1,5 actiuni. 

Perioada de subscriere in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionarii 
existenti va fi de o luna de la data publicarii hotararii Adunarii Generale 
Extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial 
al Romaniei - Partea a IV-a. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot 
realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor, 
conform drepturilor de preferinta detinute, la o rata de subscriere de 1,5; astfel: 
numarul maxim de actiuni noi ce va putea fi subscris de un actionar este egal cu 
numarul de actiuni vechi detinute plus 50% din numarul de actiuni vechi 
detinute. De exemplu, daca un actionar are 40 de actiuni, acesta va putea 
subscrie 60 de actiuni noi: 40 actiuni vechi + 20 actiuni vechi. Daca detinerile 
actionarului sunt un numar impar, numarul rezultat din calcul se va rotunji dupa 
urmatoarea regula: daca zecimala este mai mare sau egala cu 5, numarul se 
rotunjeste in plus; de exemplu, daca un actionar are 39 de actiuni, acesta va 
putea subscrie 59 de actiuni noi: 39 actiuni vechi + 19,5 actiuni vechi = 58,5 
actiuni, adica, prin rotunjire, 59 actiuni. 

c) Actiunile subscrise in perioada de subscriere vor fi platite integral la data 
subscrierii in contul bancar al Societatii dedicat operatiunii de majorare a 
capitalului social, care va fi comunicat actionarilor. 

d) Actiunile ramase nesubscrise dupa incheierea perioadei de subscriere se 
anuleaza. 

e) Administratorul special al Societatii se mandateaza pentru stabilirea 
masurilor si intocmirea actelor si documentelor considerate necesare si/sau 
cerute de lege pentru derularea operatiunii de majorare a capitalului social, 
inclusiv pentru stabilirea procedurii de subscriere si/sau anulare a actiunilor 
ramase nesubscrise, de validare a rezultatelor subscrierilor si de constatare a 
valorii capitalului social majorat, in limita acestor rezultate. 

Raportul administratorului special privind rezultatele subscrierii va cuprinde 
valoarea aporturilor in numerar cu care se majoreaza capitalul social, numar de 
actiuni nominative emise pentru majorare, valoarea capitalului rezultat in urma 
operatiunii de majorare si numarul total de actiuni nominative corespunzatoare, 
cu defalcarea pe actionari, precum si orice alte informatii considerate relevante. 
Raportul va avea anexat proiectul actului constitutiv actualizat si va fi supus 
spre aprobare administratorului judiciar. 

Administratorul special poate exercita prerogativele de mai sus personal sau prin 
avocat. 

f) Administratorului Judiciar va proceda la: (i) aprobarea Declaratiei de 
subscriere, cerintelor de validitate a subscrierilor, Procedurii de completare, 
semnare, depunere si validare a Declaratiei de subscriere, (ii) validarea 
subscrierilor si anularea actiunilor ramase nesubscrise, (iii) actualizarea Actului 

2 



Constitutiv al Societatii potrivit rezultatelor operatiunii de majorare a 
capitalului social, precum si pentru (iv) aprobarea oricaror elemente/documente 
si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a 
operatiunii de majorare a capitalului social mentionata la pct. 1, (v) semnarea 
hotărârilor prezentei Adunări Generale a acţionarilor în forma prevăzută de lege 
si a actului constitutiv actualizat, (v) efectuarea tuturor formalitatilor legale 
pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea 
hotararilor adoptate si a actualizarea Actului Constitutiv actualizat. 

g) Decizia administratorului judiciar de aprobare a raportului administratorului 
special privind rezultatele subscrierilor si valoarea capitalului social majorat va 
fi publicata in Buletinul Procedurilor de insolventa si in Monitorul Oficial. 

2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 18.02.2014, conform art. 238 alin. 
( 1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se 
rasfrang hotararile adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor 
Societatii 

La Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi 
pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registru Actionarilor 
Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, 
personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura 
speciala). 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara este 
permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane 
fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetatenii 
romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in 
cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de 
identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, 
pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial 
care ii atesta aceasta calitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat 
de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta). 
Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate 
(buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, 
pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala 
semnata de catre actionarul persoana fizica. 
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului 
de identitate al mandatarului(buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii 
romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit 
de Procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si 
de un document oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care 
semneaza Procura speciala (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de 
Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta). 
Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice 
de transmisie a datelor. 

Incepand cu data 23.12.2013 ora 09.00 pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi 
lucratoare, intre orele 09.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau prin posta sau 
pot fi obtinute de pe site-ul Societatii: http: 1/administrare
cantine.ro/a<:tionari.html. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea 
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actionarilor in Adunarea Gen erala Extraordinara, Buletinele de vot prin 
corespondenta, Documentele si materialele informative referitoare la 
problemele/ aspectele incluse pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari ale 
adunarii generale. 

Actionarii inregistrati la Data de referinta au posibilitatea de a vota si prin 
corespondenta, care va fi transmisa prin orice m ijloace care permit receptarea, inainte 
de Adunarea Generala, p rin u tilizarea formularu lu i Buletin de vot prin corespondenta. 
Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in 
Adunarea Generala Extraordinara, respectiv a Buletinului de vot prin 
corespondenta care vor fi puse la dispozitie de Societate prin orice mij loace un 
exemplar original se va depune/expedia la sediu l Societatii pana la data de 
21.01.2014 , ora 16.00 
Actionarii reprezen tand individual sau impreu na mai mult de 5% din capitalul social 
a l Societatii au dreptul in con ditiile legii sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa 
faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de 
zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a IV -a. Solicitarile vor fi transmise in scris la adresa sediu lui 
Societatii, cu mentiu nea "Pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor 
din data de 23.01.2014 sau 24.01.2014". 

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Administratorului Judiciar 
intrebari referitoare la punctele aflate pe ordinea de z i, pana la data de 
17.01.2014 . 

Pen tru exercitiul dreptu r ilor mai su s m ention ate, action arii vor transmite Societatii si 
copia actului de identitate al actionarulu i persoana fizica (EI/CI/legitimatie de sedere), 
resp ectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Com ertu lui sau a lta 
dovada emisa de o autoritate competen ta privind identitatea reprezentantului legal ala 
actionaru lui persoana juridica . 

Daca va fi cazu l, Formularele de Procuri speciale actualizate pot fi obtinute la 
cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00- 16 .00, de la sediul Societatii, prin fax, 
e-mail serviciu postal, in cep and cu da ta de 15 .0 1.20 14, ora 09.00 

La data convocarii, capitalu l social al Societatii este de 876.805 lei s i este format din 
350.722 actiuni ordin are, n ominative, dem aterializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, 
fiecare actiune dan d dreptu l la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a 
actionarilor. 

Informatii suplimen tare se p ot ob tine de la Societate intre orele 09.00-16 .00, la telefon 
0 3 1.4 05 .92 .67 . 

Administrator Judiciar 
CII Pop Cristian Florian 

/ 
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