
SC NEPTUN SA CAMPINA                                                       

Str. Bobalna Nr. 57-63 Jud. Prahova 

Nr. ORC J29/2/1991 

CUI 1322535 

          

 

RAPORT  CURENT 
 

Conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 

 

Data raportului                                   20.02.2015 

Denumirea societatii comerciale       SC Neptun SA Campina 

Sediul social                                      Str. Bobalna , nr. 57-63 ,Campina , Jud. Prahova  

Nr. telefon                                         0244-335 651 

Nr. fax                                               0244-370 338 

Nr. si data inregistrarii la ORC         J29/2/1991 

Codul unic de inregistrare                RO1322535 

Capital social subscris si varsat       13 150 632,50 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de BAV-Piata RASDAQ 

I    Evenimente importante 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 nr. 297/2004     Nu este cazul 

e. Alte evenimente                                                                                          Nu este cazul 

  

                             
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC NEPTUN SA Campina, asa cum 

acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA- Bucuresti la data de 

referinta 10.02.2015, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 20.02.2015, ora 1000, la 

sediul SC NEPTUN SA Campina, Str. Bobalna, nr. 57-63, Jud. Prahova. 

Cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia 

lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la SC NEPTUN SA, tinuta la prima 

convocare, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de 

Administratie al societatii, precum si dezbaterile si propunerile ce s-au facut in timpul sedintei, in 

temeiul Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 297/2004 si Statutul 

Societatii: 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1 Se aproba cu unanimitate a voturilor actionarilor prezenti reprezentand 92,73 % din capitalul 

social, ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al societatii pentru Adunarea Generala 

Extraordinara a Actionarilor asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 

355/20.01.2015, precum si in ziarul Bursa nr. 12 (5347)/20.01.2015. 

 



Art. 2. Se ia act cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 92,73 %  din capitalul 

social, respectiv 4.878.000 actiuni cu drept de vot de raportul Consiliului de Administratie cu privire la 

cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata respectiv a tranzactionarii in 

cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS) precum si la pietele reglementate si sistemele 

alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii. 

 

Art. 3. Se respinge cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 92,73% din capitalul 

social, respectiv 4.878.000 actiuni cu drept de vot  propunerea privind efectuarea de către societate a 

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

piaţă reglementată, 

 

Art.4. Se respinge cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 92,73% din capitalul 

social, respectiv 4.878.000 actiuni cu drept de vot  propunerea privind efectuarea de către societate a 

demersurilor legale necesare în vederea tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare. 

 

Art.5. Se respinge cu unanimitate a voturilor actionarilor prezenti reprezentand 92,73 % din capitalul 

social , respectiv 4.878.000 actiuni cu drept de vot  , modalităţii de retragere din societate a acţionarilor 

cu respectarea prevederilor legale şi cu consecinţa transformării societatii în societate de tip închis. 

 

Art.6. Se aproba cu unanimitate a voturilor actionarilor prezenti reprezentand 92,73 % din capitalul 

social respectiv 4.878.000 actiuni cu drept de vot  mandatarea Consiliului de Administraţie pentru 

efectuarea tuturor formalităţilor prevăzute de lege în vederea implementării hotărârilor adoptate în cadrul 

acestei Adunări Generale Extraordinare, pentru reprezentarea şi semnarea de către reprezentaţii 

Societăţii a tuturor documentelor necesare, în faţa oricăror autorităţi, după cum va fi necesar în scopul 

implementării hotărârilor adoptate. 

 

Art. 7. Se aproba cu unanimitate a voturilor actionarilor prezenti reprezentand 92,73 % din capitalul 

social, respectiv 4.878.000 actiuni cu drept de vot  ,data de 11.03.2015 ca data de identificare a 

acţionarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Se aprobara data de 10.03.2015 ca data „ex-

date” în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor 

drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Art. 8. Se aproba cu unanimitate a voturilor actionarilor prezenti reprezentand 92,73 % din capitalul 

social, respectiv 4.878.000 actiuni cu drept de vot  imputernicirea dnei. Matica Dorofteia, consilier 

juridic, sa intreprinda toate demersurile necesare si sa semneze in numele si pentru societate 

documentele necesare pentru inregistrarea prezentei hotarari la ORC Prahova. 

 

Art. 7 In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile 

privind informarea continua a actionarilor emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va comunica 

ASF   pentru a fi publicata pe pagina de web a Autoritatii,   va fi publicata intr-un cotidian de larga 

raspandire la nivel national , va fi depusa la Registrul Comertului Prahova pentru a fi mentionata in 

Registru si publicata in Monitorul Oficial si va fi publicata si pe pagina de web a societatii. 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                   SECRETAR DE SEDINTA, 
          DRAGOMIR LUIZA SIMONA               IORGA IOANA-CRISTINA 


