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          PROIECT 

HOTĂRÂRE nr.1 

adoptată în şedinţa Adunării Generale Extraordinare  a Acţionarilor 

societatii TRANSGEX S.A. din data de  22/23.03.2018 

 

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  Societatii Transgex SA  din data de 22/23.03.2018 

  -  prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale republicată cu modificarile ulterioare, Legii nr. 

297/2004, Legii 24/2017 regulamentelor CNVM/ASF si ale actului constitutiv al societăţii, 

        Adunarea Generala Extraordinara  a Acţionarilor din data de  22/23.03.2018, ora 13, ( data de referinta 

12.03.2018) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal si 

statutar 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: 

   
 

Art. 1 Se prezinta raportul Consiliului de Administraţie al societăţii cuprinzând prezentarea sistemelor 

alternative de tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate acţiunile emise de societate.  

Art. 2 Se aprobă/Se respinge propunerea privind tranzactionarea in continuare a valorilor mobiliare in cadrul 

sistemului alternativ de tranzactionare AeRO al Bursei de Valori Bucuresti S.A.  

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

„abţinere”________ . 
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Art. 3 Se aprobă/Se respinge propunerea privind tranzactionarea valorilor mobiliare in cadrul unui alt sistem 

alternativ de tranzactionare aprobat potrivit Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si a 

reglementarilor emise in aplicarea acestuia. 

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

„abţinere”________ . 

Art. 4 Se aprobă/Se respinge propunerea privind retragerea valorilor mobiliare de la tranzactionare cu 

respectarea dreptului actionarilor de a se retrage din societate, în situatia în care nu se aprobă nicio propunere 

de la al doilea şi al treilea 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. 5 din Regulamentul ASF nr. 2/2017, cu consecinţa 

delistării şi transformării în societate de tip inchis.  

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

„abţinere”________ . 

Art. 5 Se aprobă/Se respinge aprobarea modificării Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:   

- urmarea a incheierii contractului de prestari servicii de registru cu Depozitarul Central S.A., se propune 

aprobarea modificării alin. 3 al art. 8 „ACTIUNILE” din CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI 

- al Actului constitutiv, care va avea următorul cuprins: Art. 8 ACTIUNILE alin. 3 Evidenţa curentă şi 

consolidată a acţiunilor SOCIETATII  se ţine de catre DEPOZITARUL CENTRAL S.A. 

- urmare a modificarii componentei consiliului de administraţie, se propune aprobarea modificării alin. 2 al art. 

18 „ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE” din CAPITOLUL V. 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII, care se actualizează cu numele noilor 

membri C.A. aleşi în prezenta AGOA convocată. 

 Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv raman in vigoare.  

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

„abţinere”________ . 

Art 6.  Se aprobă/Se respinge aprobarea Actului constitutiv actualizat.  

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

„abţinere”________ . 

Art 7. Se aprobă/Se respinge mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu pentru semnarea Actului 

constitutiv in forma actualizata, urmare a modificarilor mentionate la pct. 5 in vederea depunerii la ORC 

precum si pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA şi pentru a îndeplini toate formalitatile 

necesare aferente hotărârilor AGEA in relaţiile cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul 

Central S.A., alte entitati publice sau private). Dl. Iacobescu Aliu  poate da mandat altei persoane. 

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

„abţinere”________ . 
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Art 8. Se aprobă/Se respinge ratificarea Hotararii Consiliului de administratie nr. inregistrare 

3261/21.07.2017, in baza careia s-a aprobat: achizitioanrea imobilului, compus din  teren intravilan în 

suprafata de 694 mp,  dezmembrat din terenul in suprafata de  9600 mp   -inscris in Cartea funciara 101029 

Beius, nr cad 101029, proprietari  sub B4  Daraban Ioan si sotia Daraban Alina Loreta,  teren ce dupa 

dezmembrare  va avea nr. cad 103816 conform lucrarii intocmite de catre ing. top. Budo Ionel Marius, nr. 

OCPI BH 14246/2017, la pretul de 13980 euro  (treisprezecemiinouasuteeuro), echivalentul in lei, la cursul 

lei/euro comunicat de BNR la data efectuarii platii.Terenul se achizitionaeza pentru săparea unei noi sonde 

de productie si interconectarea acesteia la magistrala de transport apă geotermală str. N Cristescu 

intersectie str. Gen.L. Mociulski, ceea ce va duce la  cresterea productiei de apă geotermală în municipiul 

Beius, in vederea depunerii proiectului cu fonduri nerambursabile- Programul Operaţional Infrastructură 

Mare 2014-2020), Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii 

unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse 

regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), productie Mandatarea D-lui IACOBESCU 

Aliu  -director general al societatii Transgex S.A.,cu domiciliul in loc.Sinmartin, str.M. Eminescu nr. 40, jud. 

Bihor, sa reprezinte interesele societatii  Transgex S.A. in vederea negocierii clauzelor contractului de  

vânzare-cumpărare in forma autentica, sa semneze in numele si pe seama acesteia în faţa organelor 

competente- notar, banca alte entitati publice sau private contractul de vanzare cumparare autentic precum si  

orice alte documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte. 

Plata se va face, prin virament  bancar, la data semnării de catre ambele parti contractante a contractului in 

forma autentica, data la care va opera si transferul dreptului de proprietate. 

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

„abţinere”________ . 

Art. 9 Se aprobă/Se respinge propunere privind aprobarea datei de 12.04.2018 ca data de înregistrare, in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang 

efectele hotararii AGEA şi a datei de 11.04.2018 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. 

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

„abţinere”________ . 

Art. 10 Se aprobă/Se respinge mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu cu domiciliul in loc. 

Sinmartin, str. M. Eminescu, nr. 40, jud. Bihor, de a semna in numele actionarilor hotararile AGEA şi pentru a 

îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGEA in relaţiile cu autorităţile competente (ORC, 

ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) si pentru semnarea oricăror documente 

necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte, inclusiv, daca este cazul contractul cu un consultant autorizat 

sau pentru numirea unui evaluator autorizat independent înregistrat la A.S.F. în vederea întocmirii unui raport 
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de evaluare cu privire la preţul pe acţiune care urmează a fi achitat în situaţia retragerii acţionarilor din cadrul 

societăţii, după caz. Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.  

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

„abţinere”________ . 

 

 

 

 

    Presedintele Consiliului de Administratie, 

     Mircea CĂLBUREAN 


