RAPORT
întocmit în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2020 din 9 aprilie 2020
pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfăşurarea adunărilor generale ale emitenţilor pe
perioada existenţei stării de urgenţă generate de COVID-19

Având în vedere:
- Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în
contextul restricţiilor impuse de autorităţile competente ale statului pentru gestionarea
situaţiei generate de COVID-19, precum suspendarea de activităţi desfăşurate în spaţii
închise;
- Decretul nr. 240/2020 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul
României;
- Ordonanţa militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc
aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, cu completările
ulterioare,
- Ordonanţa militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu
modificările şi completările ulterioare,
- Ordonanţa militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
- Ordonanţa militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu
modificările ulterioare,
- Ordonanţa militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
- Ordonanţa militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
- Ordonanţa militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
- Regulamentul nr. 5/2020 din 9 aprilie 2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la
desfăşurarea adunărilor generale ale emitenţilor pe perioada existenţei stării de urgenţă
generate de COVID-19;
- Obligația Companiei de a desfăşura Adunărea generală a acţionarilor, în mod
corespunzător cu luarea în considerare a dispoziţiilor Regulamentului ASF nr. 5/2020
pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfăşurarea adunărilor generale ale emitenţilor
pe perioada existenţei stării de urgenţă generate de COVID-19;
Compania de Asigurări Reasigurări Exim România SA informează acționarii cu privire la
următoarele:

COMPANIA DE ASIGURĂRI - REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA S.A.
Bulevardul Aviatorilor • nr 33 • Parter • Ap. 1 • Sector 1 • București
Tel: (+4) 021 211 06 50 • Fax: (+4) 021 211 06 57 • office@eximasig.ro
Capital social subscris şi vărsat:38.821.998 lei • Societate administrată în sistem unitar

Nr. de ordine Reg.Com.: J40/3151/09.03.2009
CUI: 25252500/09.03.2009
Cod LEI: 315700CHB2C1NLK73W57
Societate autorizata de CSA cu nr. R.A. 067/09.08.2010
Operator de date cu caracter personal nr. 17447

MĂSURI
adoptate în vederea desfășurării în mod corespunzător a Adunărilor generale ale
acţionarilor Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA

➢ Convocatoarele Adunării Generale ale Acționarilor vor fi încărcate pe site-ul societății
împreună cu materialele aferente, putând fi accesate de toate persoanele interesate, în
secțiunea Info de interes public – Convocatoare;
➢ Acționarii vor avea posibilitatea transmiterii, prin e-mail, la adresa de e-mail
office@eximasig.ro, a întrebărilor cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a adunărilor
generale ale acţionarilor, urmând a primi un răspuns în 24 de ore;
➢ Acționarii vor avea posibilitatea de transmitere a împuternicirilor generale sau, după caz,
a împuternicirilor speciale prin e-mail, și a votului, la adresa de e-mail office@eximasig.ro,
cu cel puțin 48 de ore înainte de data ținerii adunării generale a acționarilor;
Măsurile dispuse de Compania de Asigurări Reasigurări Exim România SA, sunt luate în
condiţiile impuse de autorităţi la acest moment, pentru a evita expunerea participanţilor la
o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2.
În acest sens, Compania de Asigurări Reasigurări Exim România SA, formulează
următoarele:
RECOMANDĂRI ADRESATE ACȚIONARILOR
privind organizarea ședințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor Companiei de
Asigurări Reasigurări Exim România SA

➢ accesarea de către acționari a site-ului Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România
SA pentru a fi informați cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Ședinței Adunării
Generale a Acționarilor secțiunea Info de interes public – Convocatoare;
➢ analizarea materialelor supuse aprobării Acționarilor în Ședința Adunării Generale a
Acționarilor, materialele fiind încărcate în continuarea Convocatorului în ordinea în care
vor fi supuse aprobării;
➢ adresarea de întrebări privind punctele aflate pe ordinea de zi a Ședinței Adunării Generale
a Acționarilor, utilizând adresa de e-mail office@eximasig.ro, urmând a primi un răspuns
în termen de maxim 24 de ore de la transmiterea întrebării;
➢ transmiterea împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale prin email, la adresa de e-mail office@eximasig.ro cu cel puțin 48 de ore înainte de data ținerii
ședinței adunării generale a acționarilor;
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➢ exprimarea votului pentru punctele aflate pe ordinea de zi, utilizând mijloacele electronice
de transmitere a datelor, prin completarea buletinului de vot publicat de societate, și
transmiterea acestuia la adresa de e-mail, office@eximasig.ro, cu cel puțin 48 de ore înainte
de data ținerii ședinței adunării generale a acționarilor;

Totodată, Compania de Asigurări Reasigurări Exim România SA, aduce la cunoștința
Acționarilor, faptul că la data desfăşurării adunării generale a acţionarilor, este posibil să
aplice restricţiile în vigoare cu privire la limitarea numărului de participanţi la evenimente
desfăşurate în spaţii închise.

AVERTIZARE !!!
Participarea la evenimente/întruniri publice desfăşurate în spaţii închise, în condiţiile
impuse de autorităţi, expune participanţii la o posibilă contaminare cu coronavirusul SARCoV-2.
Compania de Asigurări Reasigurări Exim România SA, individual sau prin membrii
structurilor de conducere, nu va fi ținută răspunzătoare pentru o posibilă contaminare a
acționarilor/reprezentanților acționarilor, cu coronavirusul SAR-CoV-2.

Vă mulțumim!
Conducerea,
Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România SA
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