
 

 

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 

Data raportului: 20.01.2015 

Societatea comercială EMAILUL S.A. MEDIAȘ  

Număr tel. 0269843330, fax 0269831816 

Număr de ordine în Registrul Comerțului J32/7/1991 

Capital social subscris și vărsat : 6.305.295 lei 

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de 

Valori București (RASDAQ) 

 

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunării Generale 

Extraordinare a Acționarilor nr.36/20.01.2015 

                                              Hotararea nr. 36/20.01.2015 

 

  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din cadrul S.C. “EMAILUL” 

S.A., cu sediul in Mediaş, str. Carpaţi, nr. 19, jud. Sibiu, inregistrată la ORC sub 

nr. J32/7/1991 şi avand CUI 803115, atribut fiscal RO, convocată în temeiul art. 

113, lit. m) și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile 

art. 2, alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al 

acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor 

mobiliare necotate, şi în conformitate cu dispozițiile statutare din Actul Constitutiv 

al Societății, intrunita astăzi, în ședința din data de 20 ianuarie 2015 (prima 

convocare), care a avut loc la sediul Societății, cu  un număr de 2.522.118 acţiuni, 

adica 90,94 % din capitalul social, fără nici un vot impotrivă,  

 Hotarăşte: 



 

Art. 1.Cu unanimitate de voturi  si anume 2.293.744: 

1.Nu se aprobă efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la 

tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața reglementată la vedere 

administrată de SC Bursa de Valori București SA (BVB) în calitate de operator de 

piață; 

  Nu se aprobă efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la 

tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața reglementată la vedere 

administrată de SC Sibiu Stock Exchange SA (SIBEX) în calitate de operator de 

piață. 

2.Se aprobă efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la 

tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul sistemului alternativ de 

tranzacționare “AeRO” administrat de SC Bursa de Valori București SA în calitate 

de operator de sistem; 

    Nu se aprobă efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la 

tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul sistemului alternativ de 

tranzacționare administrat de SC Sibiu Stock Exchange SA (SIBEX) in calitate de 

operator de sistem. 

3.Se aprobă data de 10.02.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea 

acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale 

Extraordinare a Acționarilor și a datei de 09.02.2015 ca dată “ex-date”. 

4.Se aproba mandatarea domnului Cretu Traian, director general, să îndeplinească 

procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale 

Extraordinare a Acționarilor și ducerea la îndeplinire a acestora.  Mandatarul sus  

mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus doamnei 

Fratean Mihaela, director economic. 

 

Presedintele Consiliului de Administraţie,  

Ing. Cretu Traian  


