S.C ROMCAB S.A
Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35
Localitatea Tîrgu-Mures, Județul Mureș
NR. INREG. O.R.C. J/26/764/1995
C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO

Proiect de hotărâre nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din
23.02.2015
Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

1.
Admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata SAU admiterea la tranzactionare
in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare SAU transformarea companiei in societate
de tip inchis. [in functie de decizia luata prin votul actionarilor].
2.
Aprobarea modalităţii și a procedurii de retragere din societate a acţionarilor [în
cazul în care nu se aprobă variant a 3-a de mai sus] cu consecința transformării în societate
de tip închis.
3. Numirea Dnei/Dlui ………………….., Director ....................., identificat cu CNP
.........................., să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru
aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, să depună și să preia acte și să semneze în acest
scop în numele Societății, în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și alte
entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate
conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.
4. [in cazul in care decizia va fi pentru una din primele 2 variante de mai sus] Data de
înregistrare prin care se vor identifica acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale va fi 11.03.2015. ”Ex date”,
respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al
hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în
conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea
anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale,
cu modificările și completările ulterioare, va fi 10.03.2015.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Preşedinte
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
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