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Către
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent
Raport conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni
de piata, Legii 24/2017, Codului Bursei de Valori Bucuresti si Regulamentului ASF nrt.5/08.04.2020.
Data raportului: 13.04.2020
Denumirea unităţii emitente: Societatea ARO-PALACE SA
Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poştal 500030, Braşov, jud. Braşov, România.
Număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250
Cod unic de înregistrare fiscală: RO1102041
Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J08/13/1991
Capital subscris şi vărsat: 40.320.157,10 lei.
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacţionare
administrat de Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Recomandari privind participarea actionarilor la Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor din data de 29/30 Aprilie 2020.
Urmare a adoptarii de catre ASF a Regulamentului nr.5 din 08.04.2020, in contextul actelor
normative emise de catre autoritatile competente in timpul starii de urgenta decretate de catre Presedintele
Romaniei respectiv, Ordonanța militara nr. 1/18.03.2020, Ordonanța militară nr. 2/21.03.2020,
nr.3/24,03.2020, nr.4/29.03.2020 si nr.5/31.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-1
prin impunerea unor restrictii la aglomerarile de persoane si suspendarea unor activitati desfasurate in spatii
inchise,
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ARO-PALACE S.A face urmatoarele recomandari actionarilor sai privind participarea la AGOA din
29/30 aprilie 2020:
a) accesarea materialelor aferente adunării generale a acționarilor, în format electronic ( de pe
site-ul www.aro-palace.ro Sectiunea Investitori-AGA) cu evitarea, pe cat posibil, a transmiterii
acestora în copie fizică, prin poștă, servicii de curierat sau ridicării în mod personal, de la sediul
societății.
b) transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, dupa caz, a imputernicirilor speciale
la adresa de e-mail office@aro-palace.ro sub semnatura electronica extinsa, cu evitarea, pe cat posibil,
a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la
registratura societatii.
c) votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail la adresa office@aro-palace.ro, prin
transmiterea buletinului de vot insotit de documentele mentionate in convocator, cu evitarea, pe cat
posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod
personal la registratura emitentului.
ARO-PALACE S.A. pune in vederea actionarilor sai faptul ca, in masura in care autoritatile vor
lua decizii si mai drastice de limitare a numarului de persoane in spatii inchise, la data Adunarii Generale,
aceste restrictii vor fi aplicate si de catre societate.
Actionarii care doresc totusi sa participe fizic la sedinta Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor, la sediul societatii, la data si ora stabilite in convocator, in ciuda posibilitatii de a-si exprima
votul prin mijloacele mentionate mai sus, trebuie sa inteleaga ca se expun riscului unei contaminari cu
virusul COVD-19 iar societatea ARO-PALACE S.A. nu poate fi facuta raspunzatoare in cazul unei
imbolnaviri, luand toate masurile de protectie impuse sau recomandate de autoritati.
Prezentul raport poate fi consultat si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

Președinte Executiv/Director General,

Membru in Directorat/Director,

Daniela Tibeică

Radu Popa
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