INFORMAŢIE
privind acţionarii CA “GALAS” SA şi drepturile acestora

Acţionari ai Companiei de Asigurări “GALAS” SA, sunt:
1. Guma Victoria, care deţine 35188 acţiuni, ceea ce constituie 53, 016% din capitalul
social.
2. Societatea Comercială “PROMO TV” S.R.L., care deţine 31184 acţiuni, ceea ce constituie
46,984% din capitalul social.

Principalele drepturi ale acţionarilor sunt:
- să participe la adunările generale ale acţionarilor, să aleagă şi să fie ales în organele de conducere
ale societăţii;
- să ia cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor;
- să ia cunoştinţă şi să facă copii de pe documentele societăţii, accesul la care este prevăzut de Legea
cu privire la societăţile pe acţiuni, prezentul statut şi regulamentele Societăţii;
- să primească dividendele anunţate în corespundere cu clasele şi proporţional cu numărului de
acţiuni care îi aparţin;
- să înstrăineze acţiunile care îi aparţin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
- să ceară răscumpărarea acţiunilor care îi aparţin, în cazurile prevăzute de Legea cu privire la
societăţile pe acţiuni sau de prezentul statut;
- să primească o parte din bunurile Societăţii în cazul lichidării ei;
- să exercite alte drepturi prevăzute de Legea privind societăţile pe acţiuni sau de prezentul statut.
- La cererea oricărui acţionar, societatea îi va prezenta pentru iniţiere, contra plată, extrase şi copii de
pe documentele menţionate la alin.(1) art. 92 al Legii cu privire la societăţile pe acţiuni, şi de pe alte
documente prevăzute de statutul şi de regulamentele societăţii, cu excepţia documentelor ce constituie
obiectul unui secret de stat sau comercial.
- Acţionarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să cesioneze exercitarea drepturilor
sale reprezentantului sau deţinătorului nominal de acţiuni.
- Acţionarul este în drept să-l înlocuiască ori când pe reprezentantul său ori pe deţinătorul nominal de
acţiuni sau să-i retragă împuternicirile, dacă actele legislative, contractul sau actul administrativ nu prevăd
altfel.
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