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Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de SOCIETATEA ROMNAV S.A.  este 
Bursa de Valori Bucureşti, Piaţa RASDAQ 
 
 
Eveniment important de raportat: 
 

Adunarea Generală Extraordinar ă a Acţionarilor  SOCIETĂŢII ROMNAV S.A., cu sediul în Brăila, str. 

Anghel Saligny nr. 4, jud. Brăila, înregistrată la ORC Brăila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, întrunită în 

şedinţă în data de 16.12.2014, la prima convocare, la sediul societăţii, cu o prezenţă a acţionarilor reprezentând 

80,6671% din capitalul social, şi cu 80,6671% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr 

de 1.751.920 acţiuni, cu unanimitate de voturi, a HOTĂRÂT:  

1. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare în 

cadrul sistemului alternativ de  tranzacţionare – ATS - AeRO a acţiunilor societăţii.  

2. Mandatarea: 

-  Consiliului de Administraţie, prin Preşedintele său, dl. Antistescu Gheorghe, cu implementarea hotărârii 

AGEA, respectiv cu semnarea hotărârii AGEA şi a tuturor documentelor aferente procedurii de listare pe 

AeRO precum şi cu efectuarea tuturor demersurilor procedurale, putând submandata o altă persoană cu 

îndeplinirea unora din aceste prerogative. 

- dnei. Avram Anca-Maria, dom. în mun. Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 46G/14, jud. Cluj, 

identificată cu CI seria KX nr. 629094, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 01.09.2008, cu 

efectuarea demersurilor aferente înregistrării şi publicării hotărârii AGEA, la Oficiul Registrului 

Comerţului Brăila (depunere/ridicare documente).  

3. Aprobarea datei de 08.01.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se 

răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 

din Legea nr. 297/2004, astfel că ex date este data de 07.01.2015. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,  

GHEORGHE ANTISTESCU 


