Participarea actionarilor la sedinta AGA din 18.01.2021, ora 11.00 prin mijloace de
comunicare la distanta

Luand act de evolutia situatiei epidemiologice pe teritoriul Romaniei si de evaluarea riscului de
sanatate publica pentru perioada imediat urmaoare, care indica o crestere alarmanta a numarului
de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2 si situatia speciala cu care se confrunta
societatea Romexpo SA prin instituirea acestor masuri excepționale, în scopul prevenirii
răspândirii comunitare a infecției cu coronavirus,

Avand in vedere criza de globala generata de situatia epidemologica internationala si necesitatea
obiectiva de a preveni raspandirea accelerata a COVID-19, cat și cea de menținere a stabilitatii
economice a societatii, pe fondul noilor restrictii si incarantinarii partiale aplicate incepand cu data
de 09.11.2020,

Luand in considerare prelungirea starii de alerta pe o perioada de 30 de zile, pe teritoriul Romaniei
conform H.G nr. 856 / 14 oct. 2020 si dispozitiile Hotararii nr. 52 din 5 nov. 2020 emise de CNSU,
precum si faptul ca in cadrul salariatilor activi ai Romexpo SA au aparut cazuri confirmate – pozitiv
COVID 19 – lucrandu-se de la domiciliu prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta, in
contextul asumarii responsabilitatilor privind respectarea masurilor de prevenire, combatere si
limitare a raspandirii infectarii cu COVID-19,

Tinand cont de faptul ca elementele de mai sus impun, inclusiv, preintampinarea raspandirii
infectarilor cu noul coronavirus si protejarea actionarilor sai, precum si a celorlalti participanti,
Romexpo S.A. doreste sa elimine riscurile alarmante existente, pe cat mai mult posibil, in
contextul cadrului legislativ aplicabil in prezent si interactiunile umane in legatura cu
adunarile generale ale actionarilor, astfel incat actionarii pot partipa la adunare utilizand
mijloace electronice de comunicare la distanta.

In acest sens, societatea pune la dispozitia actionarilor mijloace electronice de comunicare la
distanta, online, folosind platforma Cisco Webex, fara prezenta fizica a actionarilor.
Acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data sedintei participa la adunarile convocate prin
prezentul convocator si isi pot exprima votul, utilizand platforma pusa la dispozitie de societate.

Conform prevederilor legale în vigoare, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării
numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari in Registrul actionarilor.

Inscrierea actionarilor care doresc sa participe prin platforma Cisco Webex se va face incepand
din data de 05.01.2021 pana la data 15.01.2021, ora 11.00, prin solicitarea user si
parola la email aga-online@romexpo.ro. Datele vor fi transmitse de serviciul IT,
in baza confirmarii prealabile a prezentei.
Accesul acționarilor înregistrați va putea fi facut prin utilizarea informatiilor primite la inscriere.
Incepand cu data 18.01.2021 ora 10.30 se va acorda acces la platforma online pe baza
user si parola furnizate la inscriere. Accesul se va acorda doar persoanelor care se vor
identifica video si pot prezenta un act de identitate.

In cadrul sedintei, actionarii care participa prin platforma vor putea adresa intrebari.

Lucrarile Adunarii generale sunt inregistrate video si audio prin intermediul platformei.
Pentru suport tehnic, actionarii pot utiliza adresa de email aga-online@romexpo.ro
Recomandam ca, doar în cazuri excepționale si doar daca nu exista o alta varianta de transmitere
a documentelor, acestea sa fie depuse la sediul societatii, pentru a se limita cat mai mult
interactiunea cu alte persoane si deplasarile.

Instrucțiuni de conectare la videoconferință prin intermediul
platformei Cisco Webex Meetings

Paricipare de pe telefon mobil/tableta
 Instalați pe dispozitiv aplicația Cisco Webex Meetings



Deschideți aplicația și apăsați pe Join Meeting

 Introduceți meeting number, numele si apăsați JOIN

 Introduceți parola primită în invitație

 Selectați Call Over the Internet/Use internet for audio

 Apăsați butonul video, apoi butonul Start My Video/JOIN

V-ați conectat la conferință

Participare de pe laptop/calculator
 Instalați pe dispozitiv aplicația Cisco Webex Meetings de la adresa:
https://www.webex.com/downloads.html/

 Deschideți aplicația și apăsați pe “Use as guest”

 Introduceți numele și o adresă de e-mail, apoi apăsați pe “Continue as guest”

 Introduceți meeting information (meeting number- din invitația primită),
apoi apăsați pe “Join”

 Introduceți parola primită în invitație, apoi click pe “Next”

• Selectați “Use computer for audio”, apoi click pe “Join Meeting”

