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Nota de prezentare a: 

Punctului 5 de pe ordinea de zi completata a AGOA din 27 aprilie 2011 privind: 
 

Revocarea Dnei. Monica Maurer-George din calitatea de membru in Comitetul 
Reprezentantilor al Societatii (acest punct a fost introdus pe ordinea de zi la cererea unui 
actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social) 
 
 
In data de 11 Aprilie 2011, un actionar ce detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, 
a solicitat in temeiul art. 1171 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale si art. 13 alineatul 
(5) din Actul constitutiv al Societatii completarea ordinii de zi cu punctul 5 referitor la: 
“Revocarea Dnei. Monica Maurer-George din calitatea de membru in Comitetul 
Reprezentantilor al Societatii.” 
 
Argumentul il constituie: „incetarea raporturilor de munca ale Dnei. Monica Maurer-George cu 
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din data de 11.01.2011 si tinand cont 
de faptul ca SC Fondul Proprietatea SA, este un actionar semnificativ la mai multe entitati din 
domeniul energetic, care apartin Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.” 
 
Conform art. 12 alin. (2) litera c),  art. 14, alin. (1) si (23) din Actul constitutiv al Societatii, este 
in competenta AGOA numirea membrilor Comitetului Reprezentantilor si revocarea acestora din 
functie, hotararea AGOA referitoare la revocarea Comitetului Reprezentantilor se ia cu o 
majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor prezenti sai reprezentati, iar 
votul este secret. 
 
Daca prezentul punct se va aproba, atunci AGOA va vota si Punctul 6 de pe ordinea de zi 
completata a AGOA. 
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