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    PROIECT 

 
HOTĂRÂRE nr.1 

adoptată în şedinţa Adunării Generale Extraordinare  a Acţionarilor 
S.C. TRANSGEX S.A. din data de  20/21.01.2014 

 
Având în vedere: 
- dezbaterile  care au avut loc cu privire la punctele  inscrise pe ordinea de zi si consemnate in  
procesul -verbal de sedinta la AGEA  SC Transgex SA  din, 20/21.01.2014 
  -  prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale republicată cu modificarile ulterioare, Legii 
nr. 297/2004, regulamentelor CNVM si ale actului constitutiv al societăţii, 

        Adunarea Generala Extraordinara  a Acţionarilor din data de 20/21.01.2014, ora 13, ( data de 
referinta 09.01.2014) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de 
administratie, legal intrunita in prezenta unui numar de _________actionari , prezenti personal sau 
prin reprezentanti, detinatori a unui numar de  ____________ actiuni cu drept de vot, ce reprezinta 
______% din capitalul social,  

 
HOTARASTE: 

 
 Art. 1 Se aprobă cu __ voturi ____%:  completarea obiectului de activitate al societăţii 
respectiv  art. 6 al Capitolului II din actul constitutiv cu urmatoarea activitate: 
Cod CAEN  4781 Comerţ cu amanuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun 

efectuat prin standuri,  chioşcuri şi pieţe.  

 
  Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi__________din care „ pentru”  ..., 

„impotrivă”, ..... „abţinere________”,  
 
    

  Art.2 Se aprobă cu __________voturi _____%, data de 15.02.2014 ca data de inregistrare, in 
conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004. 

  Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi__________din care „ pentru”  , .....„impotrivă”, 
..... „abţinere”______,    

 
  Adunarea Generală Extraordinară imputerniceste pe dl. ec.Iacobescu Aliu , director general al 
S.C.Transgex  S.A. Oradea,  cu domiciliul in loc. Sanmartin, str. M. Eminescu, nr. 40 ,, jud. Bihor , să 
reprezinte S.C. Transgex  S.A. in faţa autorităţilor competente pentru semnarea tuturor actelor 
necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte in prezenta Adunare Generală Extraordinară a 
Actionarilor S.C. Transgex S.A. 

 
        Presedintele Consiliului de administratie, 

 Călburean Gheorghe  
prin imputernicit   Ec. Aliu Iacobescu 


