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Nr. 106/74 din 12.02.2015   

 

Raport curent SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA 
(Conf. Regulamentului CNVM nr. 1/2006) 

Data de 12.02.2015 
 

 

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu  nr. 2-4, jud. Cluj   
Tel./fax. : 264435276/0264432299 
Nr. si data inregistrarii la ORC : J12/1591/1992  
Cod unic de inregistrare : RO201373 
Capitalul subscris si varsat este 5.113.007,5 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. REMARUL 
16 FEBRUARIE S.A. este Bursa de Valori Bucuresti – Piata RASDAQ 

Eveniment important de raportat:  
 

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – Nu este cazul  
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – Nu este cazul  
c) Procedura falimentului – Nu este cazul  
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea 297/2004 – Nu este cazul 
e) Alte evenimente  

 

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR 
-Extraordinara – 

         12 februarie 2015 
 
 

 La data de 12 februarie 2015, orele 14,00 la sediul societatii, a avut loc Adunarea 
Generala Extraordinara a Actionarilor SC REMARUL 16  FEBRUARIE SA, persoana 
juridica romana, avand sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj   sub nr. J12/1591/1992 si cod de 
identificare fiscala RO201373, cu data de referinta 02.02.2015.  
 Sedinta s-a tinut la prima convocare, in conditii de publicitate, cvorum si vot  conform 
legislatiei romane aplicabile  si in conformitate  cu dispozitiile Actului Constitutiv al 
Societatii.   Au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat  66,708 %  din 
totalul capitalului social, respectiv  1. 364.321 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 
2.045.203 actiuni.  
 



Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarea hotarare:  
 

Art. 1. In unanimitate se ia la cunostinta Raportul consiliului de administraţie cu privire 

la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a 

tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare, precum si cu privire la pietele 

reglementate si sisteme alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile 

societatii, in conformitate cu Legea 151/2014.  

Art. 2. Se respinge in unanimitate efectuarea de către societate a demersurilor legale 

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

16 FEBRUARIE S.A. pe piaţa reglementată a BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI S.A. 

Art. 3. Se respinge in unanimitate  efectuarea de către societate a demersurilor legale 

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

16 FEBRUARIE S.A. pe piaţa reglementată a SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.   

Art. 4. Se aprobă  in unanimitate efectuarea de către societate a demersurilor legale 

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

16 FEBRUARIE S.A. pe sistemul alternativ de tranzacţionare (AeRo) al BURSEI DE 

VALORI BUCUREŞTI S.A.  

        Art. 5. Se respingein unanimitate efectuarea de către societate a demersurilor legale 

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

16 FEBRUARIE S.A. pe sistemul alternativ de tranzacţionare Start al SIBEX-SIBIU STOCK 

EXCHANGE S.A 

       Art. 6. Se respinge in unanimitate propunerea ca societatea să nu facă demersurile legale 

necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă 

reglementată sau a tranzactionarii acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare 

si se respinge procedura de retragere din societate a actionarilor, conform prevederilor art. 3 

din Legea 151/2014. 

     Art. 7. Se respinge in unanimitate propunerea ca dupa derularea procedurii de retragere a 

acţionarilor din societate (propunere deasemenea respinsă conform Art. 6 din prezenta 

hotarare AGEA), acţiunile societăţii să fie retrase de la tranzacţionare şi radiate din evidenţa 

ASF, societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pierzând statutul de societate 

tranzacţionată şi dobândind caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr. 

31/1990R cu modificările la zi. 

      Art. 8. Se aprobă in unanimitate,  in conformitate cu prevederile articolului 238 din 

Legea pieţei de capital nr. 297/2004, data de 2.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv data 

care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA si 

data de 27.02.2015 ca ex date. 



     Art. 9. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie cu efectuarea tuturor 

demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri AGEA. 

      Art. 10. Se aprobă in unanimitate  mandatarea preşedintelui consiliului de administraţie 

să semneze în numele acţionarilor hotărârile adoptate, precum şi orice acte impuse de 

hotărârile adoptate şi a consilierului juridic al societăţii Poptean Carmen Ramona să 

întocmească toate formalităţile legale ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: 

publicarea în Monitorul Oficial al României, depunerea/ridicarea de cereri şi alte înscrisuri în 

scopul realizării operaţiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor la/de la Registrul 

Comerţului Cluj şi oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. 

seria KX nr. 587794.  

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 Bancila Virgiliu  

 

 

 

 


