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Eveniment important de raportat : Comunicat cu privire la sedintele AGEA si AGOA din data
de 23.04.2020/24.04.2020 in contextul situatiei generate de COVID-19
Avand in vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, prin care s-a
instituit starea de urgență pe întreg teritoriul României, Ordonantele militare privind masuri de
prevenire a raspandirii COVID-19, limitarile privind adunarile de persoane (interzicerii formarii
grupurilor mai mari de 3 persoane) si tinand cont de prevederile regulamentului ASF nr. 5/2020,
Consiliul de Administrație al Societatii FEPER S.A. recomanda actionarilor sai sa foloseasca ,
inainte de orice, mijloacele electronice la distanta, inclusiv votarea prin corespondenta, cu
privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) si, respectiv, Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) convocate pentru data de 23/24.04.2020.
In acest scop, recomandam tuturor actionarilor societatii
urmatoarele masuri de
protectie/preventie:
- Sa acceseze materialele informative pentru sedinta AGEA si AGOA in format electronic,
disponibile pe site-ul societatii www.feper.ro/anunturi actionari/adunari generale extraordinare ale
actionarilor/adunari generale ordinare ale actionarilor/, cu evitarea, in masura in care este posibil, a
transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de
la sediul FEPER S.A.;
– Sa voteze prin corespondenta și, de preferință, prin e-mail la adresa cosmina_deaconescu@feper.ro,
prin transmiterea buletinului de vot, insotit de documentele mentionate in convocator, cu evitarea, în
măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau
depunerii în mod personal la registratura emitentului;

– Transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, dupa caz, a imputernicirilor
speciale la adresa de e-mail cosmina_deaconescu@feper.ro sub semnatura electronica extinsa, cu
evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de
curierat sau depunerii în mod personal la registratura societatii.
In functie de evolutia situatiei provocata de COVID-19, intre momentul prezentului raport
curent si data tinerii adunarilor generale ale actionarilor, FEPER S.A. va adopta masurile
corespunzatoare, impuse de autoritati, cu informarea in mod corespunzator a actionarilor Societatii.
In cazul in care restrictiile actuale cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente
desfasurate in spatii inchise se vor mentine, societatea FEPER S.A. este obligata sa aplice masuri de
suplimentare pentru aplicarea acestor cerinte legale.
Deasemenea, dorim sa atragem atentia ca participarea la evenimente/intruniri publice in
spatii inchise (care respecta eventualele limite impuse de autoritati la acel moment) expune
participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea si/sau
conducerea acesteia nu pot fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.
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