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EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACŢIONARILOR S.C. AEROTEH S.A.
Nr. 1 din data 10.04.2014
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. AEROTEH S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd Iuliu Maniu nr. 220A,
sector 6, CIF RO 448560, J40/23/1990, întrunită la prima convocare în data de 10.04.2014, ora 12,00 la sediul societăţii, constată că
sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare privind ţinerea acesteia.
La adunare au fost prezenţi 22 acţionari ce deţin un număr de 2.786.433 acţiuni, adică 65,98% din capitalul social, din care
22 persoane fizice în nume propriu.
După îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării, Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor a adoptat prezenta:
prin care s-au stabilit următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98% din capitalul social), fără
voturi împotrivă şi fără abţineri, se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie al societăţii, pe o perioadă de un an de la data
publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a, de a decide
încheierea de acte de dobândire, înstrăinare (inclusiv casări), schimb, sau de constituire în garanţie a unor active din categoria
activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual, sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din
totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele, în limita a 2.500.000 RON, cu respectarea intereselor patrimoniale ale societăţii.
2. Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98% din capitalul social), fără
voturi împotrivă şi fără abţineri, se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie pe o perioadă de un an de la data publicării
hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a, de a decide vânzarea
următoarelor imobile:
- Apartament 2 camere, situat în Str. Crainicului nr.1 bl. Z7, sc. B, ap.27, sector 6, Bucureşti;
- Apartament 3 camere, situat în Bd Iuliu Maniu nr.188, bl. C, sc. A, ap.23, sector 6, Bucureşti;
- Apartament 4 camere, situat în Str. Lacul Zănoaga nr.35, bl. M9, sc. B, ap.72, sector 6, Bucureşti;
- Apartament 4 camere, situat în Str. Băbeşti nr.3, bl.57, sc. B, ap. 14, sector 6, Bucureşti.
3. Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98% din capitalul social), fără
voturi împotrivă şi fără abţineri, se aprobă mandatarea preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru îndeplinirea tuturor
formalităţilor în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.
4. Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98% din capitalul social), fără
voturi împotrivă şi fără abţineri se aprobă data de 28.04.2014, ca dată de înregistrare a acţionarilor.
Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor a fost încheiată astăzi, 10.04.2014, la sediul societăţii,
în cinci exemplare originale.
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