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Raportul curent conform art. 113 lit. A punct c din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 
Denumirea entităţii emitente: S.C. ABO FARM S.A. – în insolvență 
Sediul social: str. Fabricii nr.10, loc. Zalău, jud. Sălaj 
Nr. telefon: 0260614220, fax 0260611916 
Nr. ORC Sălaj: J31/608/2008  
CUI: RO 1122413 
Capital social subscris şi vărsat: 5.869.425 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Piaţa Rasdaq (ARENA-XMBS) 
 
I. Evenimente importante de raportat 
a) Alte evenimente 
Înştiinţare de Convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 

 
SOCIETATEA COMERCIALĂ ABO FARM S.A. 

prin 
Subscrisa CASA DE INSOLVENȚĂ TRANSILVANIA S.P.R.L.- Filiala Sibiu, cu adresa de corespondență în Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanților nr. 48, et. 6, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0388/2009 şi având C.I.F. 25804035, 
reprezentată prin Partner Gabriela Bănuţ, în calitate de administrator judiciar și Váncsa Huba Etele, administrator special al 
S.C. ABO FARM S.A. în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul str. Fabricii nr.10, jud. Sălaj, 
ORC SĂLAJ: J/31/608/2008, CUI: RO 1122413 
 
În temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare si a Actului Constitutiv actualizat al Societăţii, 

 
CONVOACĂ 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
în ziua de 28 aprilie 2014, orele 1000, şi 

 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR  
în ziua de 28 aprilie 2014, orele 1030 

la sediul societății  
din mun. Zalău, str. Fabricii nr.10, jud. Sălaj, cu următoarea  

 
ORDINE DE ZI pentru AGOA: 

1. Prezentarea Raportului Administratorului Special cu privire la exercițiul financiar 2013. 

2. Raportul Auditorului financiar cu privire la verificarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi la 31.12.2013. 

3. Aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi la 31.12.2013. 

4. Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2014. 

5. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile şi vor efectua formalităţile de publicare. 

6. Propunerea spre aprobare a datei de 16.05.2014, ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor AGA conform prevederilor Legii nr.297/2004. 
 
ORDINE DE ZI pentru AGEA: 

1. Schimbare sediu social. 

2. Închidere puncte de lucru. 

3. Aprobarea actului constitutiv actualizat cu toate modificările la zi. 

4. Împuternicirea persoanelor care vor semna hotărârile şi vor efectua formalităţile de publicare. 

5. Propunerea spre aprobare a datei de 16.05.2014, ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor AGEA conform prevederilor Legii nr.297/2004. 
 

La Adunarea Generală Ordinară şi Adunarea Generală Extraordinară au dreptul să participe și să voteze acţionarii 



înregistraţi în Registrul Acţionarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București până sfârșitul zilei de 17.04.2014 
considerată data de referință. 
 

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar la prima convocare, adunarea generală va avea loc în data de 30.05.2014, la aceeaşi oră, 
în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. 

Documentele şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale vor fi disponibile şi pot 
fi multiplicate la secretariatul sediului societăţii potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Acţionarii cu drept de vot au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor. 

Acţionarii persoane fizice pot participa la şedinţă în nume propriu sau prin reprezentare, cu împuternicire dată unui alt 
acţionar sau unei alte persoane decât acţionar pe bază de procură specială.  

Acţionarii persoane juridice pot participa la şedinţă prin persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, sau 
printr-o persoană desemnată de aceştia în condiţiile documentului lor de constituire. 

În cazul votării prin procură, procurile speciale pentru reprezentare în AGOA și în AGEA trebuie depuse în original la 
secretariatul de la sediul societăţii cu 48 de ore înainte de data adunărilor. 

Informații suplimentare, pot fi obținute de la administratorul special prin telefon 0731791761, la sediul societății, precum și 
la sediul administratorului judiciar. 
 

- Administrator judiciar – Casa de Insolvență Transilvania SPRL – Filiala Sibiu 
 Partner                 Gabriela Bănuț 

 
- Administrator special  
Váncsa Huba-Etele 


