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                                                                                                           658 / 18  FEBRUARIE  2015 

                                            CATRE ,  

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

DIRECŢIA  GENERALĂ  SUPRAVEGHERE 

DIRECŢIA  EMITENŢI 

SERVICIUL  INFORMARE  SI  PROTECŢIA   INVESTITORILOR 

 

S.C.  BURSA DE VALORI  S.A. 

PIAŢA  RASDAQ 

 

Raport Curent 

conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu 

Valori mobiliare şi Legii 297/2004 privind piaţa de capital 

 

S.C.  ANTECO S.A. , Ploiesti 

Sediul social: str. Lămâiţei , Nr.2 

Telefon: 0244 543 088 – 0244 514 090. Fax: 0244 516 571 

e-mail: office@anteco.ro, www.anteco.ro,www.scaunesimeselemn.ro 

Cod unic de înregistrare fiscală : RO 1351808 

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J29/96/1991 

Capital social social subscris si varsat: 4.093.445,90 lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: RASDAQ 

Data raportului –  18 FEBRUARIE 2015 ; 

Evenimente importante de raportat:  

a) Schimbări în controlul societăţii comerciale – nu este cazul 

mailto:office@anteco.ro
http://www.anteco.ro/
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b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active – nu este cazul. 

c) Procedura insolvenţei: nu este cazul. 

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art 225 din Legea 297/2004 – nu este cazul . 

e) Alte evenimente : 

 

    HOTARĂRÂREA NR. 1  A  ADUNARII  GENERALE  EXTRAORDINARE  A  

ACTIONARILOR 

S.C. ANTECO S.A.  DIN  DATA  DE   18  FEBRAURIE 2015 

 

           Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ANTECO  S.A. cu sediul in Ploiesti, 

str. Lamiitei nr.2, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 

J29/96/01.03.1991, avand capital social 4.093.445,90 lei integral subscris si varsat, denumita in 

continuare Societatea, legal constituita cu un cvorum de 47,25 %  din capitalul social, 

reprezentand un numar de 19.341.862 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata 

prin convocatorul publicat in Monitorul oficial partea a IV-a si ziarul Bursa, şi comunicată prin 

raport curent către ASF şi BVB –piaţa RASDAQ,  intrunită la a două convocare, a adoptat 

următoarele hotărâri : 

 

1.Actionarii au luat act de faptul ca piata Rasdaq a functionat in lipsa unui cadru 

legal , iar unele dintre prevederile legale ( ex. aplicarea metodei votului cumulativ in 

privinta alegerii membrilor Consiliului de Administratie )  aplicabile societatilor 

comerciale ale caror actiuni au fost tranzactionate pe pietele reglementate nu se pot aplica 

in cazul societatilor ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata Rasdaq , aceste prevederi 

fiind lipsite de eficienta juridica . Drept urmare , punctul nr. 1 aflat pe Ordinea de Zi a 

fost aprobat cu unanimitate de voturi . 
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           2. Aproba cu unanimitate de voturi efectuarea de catre S. ANTECO S.A. Ploiesti a 

demersurilor legale in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o 

piata reglementata sau tranzactionarea acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.   

             3.Respinge cu unanimitate de voturi  efectuarea de catre S. ANTECO S.A. Ploiesti a 

demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate 

pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti ( B.V.B. ) . 

      4.Respinge cu unanimitate de voturi  efectuarea de catre S. ANTECO S.A. Ploiesti a 

demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate 

pe piata reglementata administrata de  Sibiu Stock Exchange S.A. ( SIBEX )  . 

      5. Aproba cu unanimitate de voturi efectuarea de catre S. ANTECO S.A. Ploiesti a 

demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate 

in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare  administrat  de Bursa de Valori Bucuresti                    

( B.V.B. ) – A.T.S.  

       6.Respinge cu unanimitate de voturi  efectuarea de catre S. ANTECO S.A. Ploiesti a 

demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate 

pe piata reglementata administrata de  Sibiu Stock Exchange S.A. ( SIBEX )  . 

       7. Aproba cu unanimitate de voturi mandatarea Consiliului de Administratie al S. 

ANTECO S.A. Ploiesti pentru aprobarea si efectuarea tuturor formalitatilor legale necesare , 

utile sau oportune, in vederea implementarii hatararilor adoptate in cadrul acestei Adunari 

Generale Extraordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti si a demersurilor in vederea 

admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate astfel cum rezulta din hotararea 

actionarilor , si , dupa caz , ratificarea actelor déjà incheiate si formalitatilor intreprinse in 

numele societatii in acest scop inclusiv , fara a se limita la : a) selectarea intermediarului si/sau a 

consultantului autorizat in vederea admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata sau pe un 

sistem alternativ de tranzactionare , conform hotararii A.G.E.A. S. ANTECO S.A. Ploiesti ,  
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precum si a oricaror alti consultanti in legatura cu admiterea actiunilor la tranzactionare , 

negocierea si semnarea oricaror contracte cu acestia ;     b) asigurarea redactarii si publicarii unui 

prospect de emisiune sau a unui document de prezentare a societatii ; c) aprobarea si semnarea 

oricaror certificate , declaratii , notificari si orice alte acte necesare , indeplinirea oricaror 

formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte 

depline aprobarii la tranzactionare a actiunilor S. ANTECO S.A. Ploiesti ; d) reprezentarea  S.  

ANTECO  S.A. Ploiesti in fata : A.S.F. , B.V.B. , SIBEX , S. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. 

BUCURESTI , precum si in fata oricaror alte autoritati , persoane fizice sau juridice , dupa cum 

va fi necesar in scopul implementarii hotararilor A.G.A. adoptate , umand ca , ulterior , toate 

actele si operatiunile sa fie ratificate de catre Adunarea Generala a Actionarilor . 

 Stabilirea Criteriilor de performanta ale conducerii societatii pentru exercitiul financiar 

01.01.2015 – 31.12.2015 . 

       8.Amana cu unanimitate de voturi aprobarea  Criteriilor de performanta ale 

conducerii societatii pentru exercitiul financiar 01.01.2015 – 31.12.2015 la o sedinta ulterioara  . 

                 9.Aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Domnului Ilisie Mircea  sa 

semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor  persoane fizice sau juridice toate 

hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului 

Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB. 

        10.Aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de  18.03.2015 ca data de 

inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale 

Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si a 

datei de 17.03.2015 ca « ex date « . 

 

S.C.  ANTECO  S.A.  PLOIESTI ,  

Prin Presedintele consiliului de administratie  

Domnul Mircea Ilisie 


