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RAPORT
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Data raportului

29 IANUARIE 2015

S.C. BEGA UTILAJECONSTRUCŢII S.A.

Sediul social: Str. Nicolae Pascu nr. 61-63, sector 3, Bucureşti
Număr de telefon / fax:346.52.11 ; 346.63.17
Capital social: 14.065.555 lei
Număr şi dată înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J40/25415/09.11.1993
Atribut Fiscal : RO:C.U.L: 4929117

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Subscrisa, SC Bega Utilaje Constructii SA, va informam urmatoarele:
În data de 29.01.2015 a avut loc Adunarii Generală Extraordinară a Actionarilor la sediul social al

societatii situat in Bucuresti, str. Nicolae Pascu nr. 61-63, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in
registrul actionarilor la sfarsitulzilei de 15.01.2015 considerata data de referinta.

La Adunarea Generala a Acţionarilor au participat şi au votat acţionarii deţinând un deţinând up
număr de 5.481.026 acţiuni, reprezentând 97,4192 % din capitalul social din capitalul social al
societăii.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. BEGA UTILAJE
CONSTRUCTII S.A. au adoptat cu unanimitate de voturi următoarele:

1. Cu un număr de 5.481.026 voturi "PENTRU", reprezentând unanimitatea acţionarilor prezenţi
şi reprezentaţi, se aprobă Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil
tranzactionării actiunilor pe o piată reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de
tranzaetionare în conformitate cu prevederile Legii nr. 15112014.

2.1 Cu un număr de 5.481.026 voturi "ÎMPOTRIVĂ" ,reprezentând unanimitate a acţionarilor
prezenţi şi reprezentaţi, se respinge efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la
tranzactionare a actiunilor emise de către societate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori
Bucureşti (BVB)

2.2 Cu un număr de 5.481.026 voturi "ÎMPOTRIVĂ" ,reprezentând unanimitatea acţionarilor
prezenţi şi reprezentaţi, se respinge efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la
tranzactionare a actiunilor emise de către societate pe piaţa reglementată a Sibiu Stock Exchange
(SIBEX).

3.1 Cu un număr de 5.481.026 voturi "ÎMPOTRIVĂ" ,reprezentând unanimitatea acţionarilor
prezenţi şi reprezentaţi , se respinge efectuarea demersurilor Iegale necesare în vederea admiterii
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la tranzactionare a acţiunilor emise de către societate în cadrul umn sistem alternativ de
tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti (BVB)

3.2 Cu un număr de 5.481.026 voturi "ÎMPOTRIVĂ", reprezentând unanimitatea acţionarilor
prezenţi şi reprezentaţi , se respinge efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii
la tranzactionare a acţiunilor emise de către societate fu cadrul unui sistem alternativ dy
tranzacţionare al Sibiu Stock Exchange (SIBEX).

4. Cu un număr de 5.481.026 voturi "PENTRU", reprezentând unanimitatea acţionarilor prezenţi
şi reprezentaţi , se aprobă împuternicirea d-lui Voinea Gheorghe să reprezinte societatea în vederea
îndeplinirii formalităţi lor de publicare si înregistrare a hotărârii adoptate la Oficiul Registrului
Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

5. Cu un număr de 5.481.026 voturi "PENTRU", reprezentând unanimitatea acţionarilorprezenţi
şi reprezentaţi , se aprobă data de 20.02.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a
acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
si data de 19.02.2015 ca dată de "ex date", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care
instrumentele fmanciare obiect al hotărâri lor organelor societare se tranzactionează fără drepturile
care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr.
6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale
actionarilor, cu modificările si completările ulterioare.

Avand in vedere prezenta hotarare, actionarii societatii se pot retrage din societate in conformitate
cu prevederile art. 3 din Legea nr. 15112014, in conditiile art. 134 din Legea nr. 3111990 republicata
cu modificarile si completarile ulterioare. Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea
31/1990 .republicata cu modificarile si completarile ulterioare, termenul in care actionarii isi pot
exercita dreptul de retragere este de 90 zile de la publicarea hotararii, in conformitate cu prevederile
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 15112014.

In conditiile duceriiIa.indeplinire a hotararii adoptatedeAGEA din data de 29.01.2015~facem
precizarea ca cererile de retragere pot fi depuse personal la secretariatul societatii sau pot :Fi
expediate la sediul societatii, cu confirmare de primire, insotite de o copie a actului de identitate si
cu mentionarea modalitatii de efectuare a platii (in numerar la sediul societatii sau intr-un cont
bancar indicat la cerere).

Cu stimă,

ADMINISTRATOR,


