STIROM S.A.
Membră a Grupului Yioula
Persoană Juridică Română, Sediul Social în Bucureşti
Bld. Theodor Pallady nr. 45, sector 3
Tel: 201.85.00; Fax 345.10.23
Nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/10/1990, C.U.I.: 335588, C.I.F. RO335588
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ŞI VĂRSAT: 40.696.730,00 RON

Materiale informative pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor STIROM S.A.
(“Adunarea”) convocată pentru data de 28/29 Aprilie 2011, ora 12.00

La data Convocării Adunării Generale Extraordinare S.C. Stirom S.A. are emise un număr total de
16.278.692 acţiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune.
Data de 18 aprilie 2011 constituie data de referinţă stabilită de Consiliul de Administraţie, în conformitate
cu prevederile art. 123 alineatul (2) din Legea nr. 31/1990 republicată şi modificată şi cu prevederile art. 2
litera d), art. 9, art. 10 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind
exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale. Doar
persoanele care au calitatea de acţionari la data de referinţă au dreptul de a participa şi a vota în cadrul
Adunării.
Data de 27 mai 2011 constituie data de înregistrare propusă de către Consiliul de Administraţie, în
conformitate cu prevederile art. 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, dată care va
servi la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea Adunării, respectiv care îşi pot exercita
dreptul de preferinţă în cadrul operaţiunii de majorare a capitalului social.
La data convocarii Adunării, structura sintetică a acţionariatului este următoarea:
Nr.
Acţionar
Număr acţiuni
1.
MGL MEDITERRANEAN GLASS LIMITED
15.205.528
2.
Alţi acţionari
1.073.164
TOTAL
16.278.692

Procent
93,41%
6,59%
100.00%

Ordinea de zi a Adunării este următoarea:
1) Aprobarea încheierii/derulării între Societate şi persoane afiliate – Drujba Glassworks S.A.
Bulgaria, New Glass S.A. Bulgaria, Yioula Glassworks S.A. Grecia, Bucha Glassworks Ltd.
Ucraina, Bio med sklo P.J.S.C. Ucraina – de contracte comerciale de vânzare/cumpărare de
bunuri mobile (tehnologie, utilaje, echipamente şi accesorii, specifice industriei sticlei;
echipamente P.C.; articole sticlărie menaj, borcane şi butelii din sticlă), contracte având o
valoare de peste 10% din valoarea capitalului social subscris al Societăţii. Împuternicirea
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Consiliului de Administraţie să încheie şi să deruleze aceste contracte, în numele şi pe seama
Societăţii. Aceste contracte se vor încheia/derula obligatoriu, cu respectarea intereselor
Societăţii, Stirom S.A. având, după caz, calitatea de vânzător sau cumpărător, valoarea
acestora neputând depăşi, cumulat, contravaloarea a opt milioane EUR.
NOTĂ: Pentru realizarea cifrei de afaceri previzionată în anul 2011 şi pentru realizarea obiectivelor cuprinse
în programul de investiţii pentru anul 2011, se propune încheierea de contracte comerciale cu persoanele
afiliate (entităţi membre ale grupului multinaţional Yioula): Yioula Glassworks S.A. Grecia, Drujba
Glassworks S.A. Bulgaria, New Glass S.A. Bulgaria, Bucha Glassworks Ltd. Ucraina, Bio med sklo P.J.S.C.
Ucraina. Contractele propuse sunt:
- contracte comerciale având ca obiect vânzarea/cumpărarea de bunuri mobile: tehnologie, utilaje,
echipamente, accesorii, specifice industriei sticlei; echipamente P.C.; articole sticlarie menaj, borcane
şi butelii din sticlă;
- în aceste contracte, Stirom S.A. va avea calitatea de cumpărător sau vânzator, după caz;
- contracte comerciale în forma simplificată, cu executare succesivă, fiecare etapă a realizării
contractului se materializează prin livrarea mărfurilor, în temeiul comenzilor părţilor şi emiterea de
facturi acceptate la plată;
- valoarea acestor contracte nu va putea depăşi, cumulat, opt milioane EUR;
- încheierea/derularea acestor contracte se va face, obligatoriu, cu respectarea intereselor Societăţii;
- Stirom S.A. nu va constitui garanţii pentru executarea obligaţiilor izvorând din aceste contracte;
- Vânzătorii garantează că bunurile livrate întrunesc toate condiţiile prevazute de standardele naţionale
şi internaţionale aplicabile în industrie.

2) Stabilirea datei de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de
capital.
NOTĂ: S.C. STIROM S.A este o societate emitentă listată pe piaţa RASDAQ administrată de către Bursa de
Valori Bucureşti, iar data de 27 mai 2011 constituie data de înregistrare propusă de către Consiliul de
Administraţie, în conformitate cu prevederile art. 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de
capital, respectiv data care va servi la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii
Adunării. Această dată trebuie sa fie ulterioară cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a
acţionarilor.

3) Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalităţile de publicitate şi înregistrare a
hotărârii Adunării.
NOTĂ: În conformitate cu art. 131 alineatul (4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
republicată şi modificată, pentru a fi opozabilă terţilor, Hotărârea care va fi adoptată de către Adunare, urmare
dezbaterii propunerilor înscrise pe ordinea de zi, va fi depusă la oficiul Registrului Comerţului, spre a fi
menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În acest sens se propune
împuternicirea Domnului Spyridon Vamvakas – Director General, care se identifică cu Paşaport nr.
AB3402699 eliberat de autorităţile elene la data de 18.12.2006, valabil până la data de 17.12.2011, pentru a
îndeplini formalităţile de publicitate şi înregistrare a acestei hotărâri. Domnul Spyridon Vamvakas poate să
mandateze terţe persoane, inclusiv consilierul juridic al societăţii pentru realizarea formalităţilor de publicitate
şi înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare.
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Hotărârea asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi se ia prin vot deschis. De asemenea, în conformitate cu
prevederile art. 18 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea
anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, fiecare acţionar
prezent sau reprezentat în Adunare va primi şi un Buletin de vot (purtând ştampila Societăţii) pe care sunt
redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum şi opţiunile “pentru”, “împotrivă” sau “abţinere”.

Director General,
Spyridon Vamvakas
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