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    PROIECT 

 

HOTĂRÂRE nr.1 

adoptată în şedinţa Adunării Generale Extaordinare  a Acţionarilor 

 TRANSGEX S.A. din data de  18/19 02 2015. 

 

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 data de 18/19 02 2015. 

  -  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 18/19. 02.2015, ora 13, ( data 

de referinta 06.02.2015) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul 

de administratie, legal intrunita in prezenta unui numar de _________actionari  prezenti personal 

, prin reprezentanti, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, detinatori a unui numar de  

____________ actiuni cu drept de vot, ce reprezinta ______% din capitalul social 

si___________% din totalul drepturilor de vot ,  

 

 

 HOTARASTE: 
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1. Se aprobă/Se respinge propunerea privind efectuarea  de către societate a demersurilor legale 

necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societatea  TRANSGEX 

S.A. pe piaţa reglementată a BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI S.A. sau pe piaţa reglementată 

a SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., în baza Raportului prezentat de către Consiliul de 

administraţie cuprinzând: a) cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă 

reglementată,  respectiv tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare; b) 

prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare pe care pot fi 

tranzacţionate acţiunile societăţii. 

  Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_________, din care: „ pentru ”______, 

„impotrivă”________, „abţinere”________ . 

 

2. Se aprobă/Se respinge propunerea privind efectuarea de către societate a demersurilor legale 

necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societatea  TRANSGEX 

S.A. pe sistemul alternativ de tranzacţionare (AeRO) al BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI 

S.A. sau pe sistemul alternativ de tranzacţionare Start al SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE 

S.A.  

 Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_________, din care: „ pentru ”______, 

„impotrivă”________, „abţinere”________ . 

   

3. Se aprobă/Se respinge  procedura de retragere din societate a acţionarilor, în situatia în care nu 

se aprobă nicio propunere de la primul şi al doilea punct al ordinei de zi a A.G.E.A, având în 

vedere că acţionarii au dreptul de a se retrage din societate în conformitate cu prevederile Art. 3 

din Legea nr. 151/2014, cu consecinţa delistării şi transformării în societate de tip inchis.  

                Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_________, din care: „ pentru ”______, 

„impotrivă”________, „abţinere”________ . 

 

 4. Se aprobă/Se respinge:  propunerea privind aprobarea mandatării directorului general al 

societatii - dl. IACOBESCU Aliu să incheie/semneze, in numele societatii, toate actele necesare 

ducerii la indeplinire a celor hotărâte in prezenta A.G.E.A., să indeplinească toate actiunile si  

formalitatile necesare  in acest sens, inclusiv hotarârea AGEA, precum si să reprezinte 

TRANSGEX S.A. in  relaţiile cu autorităţilor competente (ORC, ASF, BVB; Depozitarul 

Central SA, alte entitati publice sau private)  in  scopul mentionat. Dl. Iacobescu Aliu  poate da 

mandat altei persoane.  
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 Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_________, din care: „ pentru ”______, 

„impotrivă”________, „abţinere”________ . 

             

 5. Se aprobă/Se respinge propunerea privind aprobarea datei de  06.03.2015 ca data de 

înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru 

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA şi a datei de 

05.03.2015 ca ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi 

lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se 

tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. 

 

 

 

 

 

    Presedintele Consiliului de Administratie,  

 Gheorghe CĂLBUREAN 

 


