I.Punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22-23.09.2020.
“Alegerea a doi membri in Consiliu de Administratie pentru completarea locurilor ramase vacante”

Propunerea consiliului de administratie pentru ocuparea functiei de membru al consiliului de
administratie al societatii SIGSTRAT SA
1.Kertesz Elisabeta
2. Fekete Istvan Lehel
Propunerea ELECTROARGES SA, actionar semnificativ al SIGSTRAT SA detinand 10.32% din capitalul social al
SIGSTRAT SA, pentru functia de administrator, membru in Consiliul de Administratie.
1.ELECTROARGES SA,
In conformitate cu prevederile art.15313, alin. 2, din Legea nr.31/1990R, in situatia numirii, administratorului
Electroarges Sa va fi reprezentata de doamna Scarlat Roxana, experienta acesteia regasindu-se in CV-ul atasat.

II.Punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22-23.09.2020.
“Alegerea de catre AGOA, a persoanei care va ocupa functia de Presedinte al Consiliului de
Administratie dintre cei cinci administratori”.
Propunerea consiliului de administratie pentru ocuparea functiei de presedinte al consiliului de
administratie al societatii SIGSTRAT SA
1.Kertesz Elisabeta
Prezentarea persoanelor propuse
1. Kertesz Elisabeta – angajata a societatii SIGSTRAT SA inca de la infiintare, ocupand functia de
technician in cadrul serviciului import – export in perioada 1993-2003, sef serviciu import
export in perioada 2004- mai 2020, iar din iunie 2020 functia de director comercial.
2. Fekete Istvan Lehel – angajat al societatii SIGSTRAT SA din data de 23.02.2009, ocupand
functia de operator date in cadrul serviciului informational de calcul in perioada 23.02.2009 –
iulie 2018, iar din august 2018 functia de sef serviciu prognoza productie
3. In conformitate cu prevederile art.15313, alin. 2, din Legea nr.31/1990R, in situatia numirii,
administratorului Electroarges SA inregistrata la Registrul comertului cu numarul j03/758/1991, cod unic
de inregistrare RO 156027, cu sediul social in Curtea de Arges str.Albesti, nr.12, judetul Arges ,va fi
reprezentata de doamna Scarlat Roxana, experienta acesteia regasindu-se in CV-ul atasat.

