
 

RAPORT CURENT conform Legii nr. 297/2004 şi Regulamentului CNVM nr.1/2006 

Data raportului 17-03-2015 

 

Denumirea entităţii emitente : SC AGROMEC SA ZVORISTEA 

Sediul social: com. Zvoristea, jud. Suceava 

Numărul de telefon/fax.: 0722245295 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:7918805 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J33/1247/1995 

Capital social subscris şi vărsat: 90 000 RON 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise RASDAQ-ROMANIA 

 

I. Evenimente importante de raportat 

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 16.03.2015, de la societatea 

AGROMEC  ZVORIŞTEA SA, cu sediul în localitatea Zvoriştea, judeţul. Suceava, cu ordinea de zi 

publicată în Monitorul Oficial nr. 795, partea a IV-a  din data de   12 februarie 2015  şi în ziarul 

local  Crai Nou din data de 13 martie 2015, legal constituită la prima convocare cu prezenţa unui 

numar de 5 acţionari care deţin personal un  numar de  468310  acţiuni, reprezentând 52,03  % din 

total capital social, acţionari înregistraţi la data de referinţă 27.02.2015, conform Registrului 

Acţionarilor, cu unanimitate de voturi  

 

                                                        HOTARASTE:  

 

Art.1  Respingerea cu unanimitate de voturi  a propunerii privind efectuarea demersurilor 

legale necesare pentru admiterea la tranzacţionare a actiunilor emise de societatea AGROMEC  

ZVORIŞTEA SA pe o piaţă reglementată BVB Bucuresti sau Sibex-Sibiu Stock Exchange sau a 

tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare (BVB/SIBEX). 

Art.2 Având în vedere respingerea pct.1 de pe  ordinea de zi, adunarea generala hotărăşte cu 

majoritate de voturi,  a procedurii de retragere din societate a acţionarilor, în cazul în care îşi vor 

exercita acest drept, în baza prevederilor art. 3 si 4, lit. c) din Legea 151/2014 si a Regulamentului 

ASF 17/2014, cu consecinţa retragerii acţiunilor societatii de la tranzacţionare , a radierii acestora 

din evidenţele ASF şi transformarea în societate de tip închis. 

Art.3  Se aprobă cu unanimitate de voturi, data de 04.03.2015 ca data de identificare a 

acţionarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunarii Generale Extraordinare a 

Actionarilor . 



Art.4 Se aprobă cu unanimitate de voturi, mandatarea domnului Ungureanu Dumitru, în 

calitate de administrator al societăţii, să efectueze toate formalitatile necesare pentru ducerea la 

îndeplinire a hotărarilor adoptate, să depună, să preia acte şi să semneze în relaţie cu ASF, BVB, 

Depozitarul Central, precum şi să înregistreze prezenţa AGEA la Oficiul Registrului Comerţului.  

 . 

II. Semnături  

Administrator unic, 

        Ing. Ungureanu Dumitru 

 


