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S.C. COMREP S.A. Ploiești 
 

HOTĂRÂRE Nr. 1 din data de 22.12.2014 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMREP S.A. 

 
Azi, 22.12.2014, în incinta sediului social Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, județul Prahova, s-a desfășurat la prima 

convocare, începând cu orele 10:00, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor COMREP S.A., societate înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova cu numărul J29/127/1991, cod unic de înregistrare 1345008 
(„Comrep” sau „Societatea”) și capitalul social subscris și vărsat 1.755.262 lei 

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în 
baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a 
nr.7007/18.11.2014 având nr. de înregistrare 15 / 3797598 și în ziarul Jurnalul Național și Telegrama 18.11.2014, precum și cu 
înștiințarea instituțiilor pieței de capital. 

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 10 decembrie 2014 în 
registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central. 

La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 560010 acțiuni, pentru care s-au 
exprimat voturi valabile, reprezentând 79,76157% din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței. 
Totodată au fost prezenți si membrii Consiliului de Administrație: dl Ioan Nicolescu (Președinte C.A.), Matei Dumitru, Gudov Mihai și 
Ilie Marius Gabriel. 

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator a fost adoptată, conform 
dispozițiilor legale și statutare, următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. S-a luat la cunoștință de conținutul Raportului privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață 
reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) precum și cu privire la piețele 
reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății în condițiile art. 117.2 
din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Art. 2. Se aprobă efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o 
piață reglementată (B.V.B.), în conformitate cu Legea nr.151/2014 şi a tuturor reglementărilor legale în vigoare. 

 
Art. 3. Se aprobă efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacţionare pe o piață reglementată administrată 
de BVB – ATS. 
 
Art. 4. În cazul în care societatea nu întrunește condițiile minime de listare pe ATS, se aprobă efectuarea demersurilor legale 
necesare admiterii la tranzacţionare pe o piața alternativă AeRO. 
 
Art. 5. Se delegă președintele C.A. pentru alegerea unui consultant autorizat (obligatoriu) pe perioada procesului de listare 
 
Art. 6. Se aprobă mandatarea dlui Nicolescu Ioan cetățean român născut la data de 03.09.1958 în com. Gornet, jud. 
Prahova, domiciliat în com. Gornet, sat Gornet, nr.486 Jud. Prahova având CI seria PX, nr. 113876 și CNP 1580903297294 
să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, să depună 
și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB precum și 
alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, 
oricărei persoane după cum consideră necesar. 
 
Art. 7. Se aprobă data de 12.01.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor. 
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Art. 8. Se aprobă la data 22.01.2015 ca data „ex date”, respective data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele 
financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate 
cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul 
adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Președinte de ședință și Președinte C.A, 
sing. Ioan NICOLESCU  
 
Secretariat, 
ec. ȘERBAN VALERICĂ 
 
ec. ȘTEFAN MITRESCU  
 
Acționari, 
S.C. IZOTEROM S.R.L. reprezentat de ing. Matei Dumitru 
 
S.C. IZOPROD S.R.L. reprezentat de ing. Gudov Mihai 
 
S.C. ENERGO TEROM S.R.L. reprezentat de ing. Gudov Mihai 
 


