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RAPORT CURENT NR.1/2015 

 

Raportul curent conform Regulamentului nr. 1/2006 – art.113 lit.A alin.(1) lit c) 

Data raportului 23.01.2015 

Denumirea entităţii emitente Societatea SAB RĂDĂUŢI S.A. 

Sediul social Str. Calea Cernăuţi, Nr.47, Mun. Rădăuţi, jud. Suceava 

Numărul de telefon/fax 0230/561136, 0230/567077 

Codul unic de înregistrare RO 737852 

Număr de ordine în Registrul Comerţului J33/21/1991 

Capital social subscris şi vărsat 2.080.710 lei RON 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează 

valorile mobiliare emise 

 

RASDAQ 

 

I. Evenimente importante de raportat 

a) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale – NU ESTE CAZUL 

b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active – NU ESTE CAZUL 

c) Procedura falimentului – NU ESTE CAZUL 

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 225 din legea 297/2004: - NU ESTE CAZUL 

e) Alte evenimente: 

-  Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 23.01.2015: 

-  Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 23.01.2015: 

 

Societatea SAB RĂDĂUŢI S.A. 

RO 737852, J33/21/1991 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 

 

H O T Ă R Â R E A  N R .  1 / 2 0 1 5  

 

Adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 23.01.2015, ora 10
00

, de la Societatea 

SAB RĂDĂUŢI S.A., cu sediul în Judeţul Suceava, Municipiul Rădăuţi, Calea Cernăuţi nr.47, înregistrată 

la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/21/1991, CUI RO737852, 

legal constituită, în prezenţa a 88,3429 % din total capital social 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1. Aprobă cu unanimitate de voturi, – 367.632 voturi pentru, numirea noului auditor financiar, 

urmare a constatării încetării de drept prin ajungerea la termen a contractului încheiat cu auditorul 

financiar extern S.C. SRNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.numit prin hotărârea A.G.O.A. 

din 19.12.2013, în persoana S.C. KPMG AUDIT S.R.L. cu sediul în DN1, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 69-

71, Sector 1, Bucureşti, 013685 CUI 12997279, CIF RO 12997279, ORC J40/4439/11.05.2000, 

reprezentată legal prin domnul Jan Mikael Olsson, cetăţean suedez, domiciliat în Bucureşti, sector 1, Str. 

Alexandru Lăpuşneanu, nr. 37, identificat cu certificat de înregistrare eliberat de O.R.I. – Bucureşti la 

data de 27.10.2011, CNP 7610627400018, posesor al certificatului de auditor financiar nr. 662, emis în 

data de 01.03.2001, în calitate de reprezentant permanent, pentru auditarea situaţiilor financiare ale 

Societăţii SAB RĂDĂUŢI S.A. aferente exercitiului financiar care se încheie la 31.12.214 şi aprobă 

durata minimă a contractului de audit financiar de 1 an, respectiv pentru perioada anului 2015. 
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Art.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi, – 367.632 voturi pentru, - a datei de înregistrare propuse de 

Consiliul de Administraţie de 10.02.2015, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004. 

 

Art.3. Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 367.632 voturi pentru, – a Domnului Salameh Nawaf - 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie, care are funcţia şi de Director general al societăţii să încheie 

şi să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărărilor acestei Adunări 

Generale Ordinare a Acţionarilor: 

 

Art.4. Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 367.632 voturi pentru, a d-lui  Olenici Viorel, CNP 

1590620333204, pentru efectuarea formalităţilor legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei 

A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    SECRETARIAT, 

 A.G.O.A., 

Târcavu  Gheorghe    Olenici Viorel  Georgescu Gheorghe 

 

Societatea SAB RĂDĂUŢI S.A. 

RO 737852, J33/21/1991 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 

 

H O T Ă R Â R E A  N R .  1 / 2 0 1 5  

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 23/24.01.2015, ora 11
00

 de la 

Societatea SAB RĂDĂUŢI S.A., cu sediul în municipiul Rădăuţi, Calea Cernăuţi, nr.47, jueţul Suceava, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr.J 33/21/1991, CUI 

737852, legal constituită, în prezenţa a 88,3429 % din total capital social, după prezentarea Raportului 

C.A. cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţa reglementată, respectiv a 

tranzacţionării în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare (ATS) precum şi cu privire la  pieţele 

reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate acţiunile societăţii, în 

conformitate cu Legea 151/2014 şi pus la dispoziţia acţionarilor pe website-ul societăţii în condiţiile art. 

117
2
 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în urma dezbaterii 

de către acţionari a situaţiei create de lipsa cadrului legal de funcţionare a pieţei RASDAQ, în 

conformitate cu Legea 151/2014. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1. Respingerea cu unanimitate de voturi, – 367.632 voturi împotrivă, a propunerii privitoare la 

efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a 

acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată (BVB/SIBEX), în conformitate cu Legea 151/2014. 

 

 

Art.2. Respingerea cu majoritate de voturi, – zero voturi pentru, 367.604 voturi împotrivă şi 28 voturi 

abţinere, a propunerii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în 

vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de 

tranzacţionare (ATS)(BVB/SIBEX), în conformitate cu Legea 151/2014. 
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Art.3. Având în vedere respingerea variantelor de la pct. 3 şi pct. 4 din ordinea de zi, adunarea generală 

hotărăşte ca societatea să nu facă demersurile necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a 

acţiunilor societăţii pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem 

alternativ de tranzacţionare. Astfel se aprobă cu majoritate de voturi, – 367.605 voturi pentru, zero voturi 

împotrivă şi 27 voturi abţinere, a modalităţii de retragere din societate a acţionarilor în cazul în care îşi 

vor exercita acest drept în baza prevederilor Art.3 din Legea 151/2014, conform condiţiilor stabilite de 

art. 134 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea 

prevederilor din CAP. III Reguli privind dreptul de retragere al acţionarilor, repectiv CAP. IV Dispoziţii 

tranzitorii şi finale, ambele din Regulamentul ASF Nr. 17/28.11.2014. Pot depune cereri de retragere din 

societate doar acţionarii care nu au votat în favoarea prezentei hotărâri şi sunt înregistraţi în Registrul 

acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 10.02.2015. Se aprobă ca după 

ce societatea va derula procedura de retragere a acţionarilor din societate, în conformitate cu 

prevederile Art. 3 din Legea nr. 151/2014 şi cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 

17/28.11.2014, acţiunile acesteia să fie retrase de la tranzacţionare şi radiate din evidenţa ASF, iar 

Societatea SAB RĂDĂUŢI S.A îşi pierde statutul de societate tranzacţionată. 

 

Art.4. Aprobarea cu unanimitate de voturi, – 367.632  voturi pentru, a datei de înregistrare propuse de 

Consiliul de Aministraţie de 10.02.2015 conform art.238 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 

09.02.2015 ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele 

financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din 

hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea 

anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 

Art.5. Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 367.632 voturi pentru, a Domnului Salameh Nawaf – 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie, care are funcţia şi de Director general al societăţii să încheie 

şi să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări 

Generale Extraordinare a Acţionarilor, să depună, să preia acte şi să semneze în acest scop în numele 

Societăţii, în relaţia cu ASF, BVB, Depozitarul Central precum şi alte entităţi publice sau private: 

 

Art.6. Împuternicirea cu unanimitate de voturi, – 367.632 voturi pentru, a d-lui Olenici Viorel, CNP 

1590620333204, pentru efectuarea formalităţilor legale privind înregistrarea hotărârilor prezentei 

A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului. 

 

Prezenta Hotărâre a A.G.E.A. se va da spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a, pe pagina Web 

a ASF, pe pagina Web a BVB, într-un cotidian de largă răspândire la nivel naţional şi pe site-ul societăţii 

www.saber.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    SECRETARIAT, 

 A.G.E.A., 

Târcavu  Gheorghe    Olenici Viorel  Georgescu Gheorghe 

 

Preşedinte C.A.,      Membru C.A. ,   Inginer Şef,            

Salameh Nawaf       Târcavu Gheorghe   Georgescu Gheorghe              

  

         

Întocmit, 

Olenici Viorel  


