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HOTĂRÂREA Nr. 1 

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR NAPOCHIM SA 

din data de 28.01.2015/29.01.2015 

 

 

 

Azi, 28.01.2015 la sediul social al SC NAPOCHIM S.A, s-a desfăşurat la prima convocare 

convocare, începând cu orele 12
00

, şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor NAPOCHIM 

S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J12/118/1991, cod unic de 

înregistrare 199931(„NAPOCHIM S.A.” sau „Societatea”) şi capital social subscris şi vărsat 

11.440.152,10 lei. 

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor („AGEA”) s-a realizat, potrivit prevederilor 

legale şi statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al societăţii, prin publicarea 

convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.241 editia din data 14.01.2015, precum şi cu 

înştiinţarea instituţiilor pieţei de capital. 

La şedinţa AGEA au avut drept de participare toţi acţionarii societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor 

societăţii ţinut şi operat de Depozitarul Central, la data de referinţă de 16 ianuarie 2015. 

La şedinţa AGEA  au fost prezenţi acţionari şi reprezentanţi ai acţionarilor deţinând împreună 87924229 

acţiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 76,85 % din capitalul social potrivit listei 

de prezenţă anexată procesului verbal al şedinţei. 

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menţionată în convocator a fost 

adoptată, conform dispoziţiilor legale şi statutare, următoarea HOTĂRÂRE: 

 

Art.1 

S-a luat la cunoştinţă de conţinutul Raportului privind cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe 

o piaţă reglementată, respectiv a tranzacţionării în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare (ATS) 

precum şi cu privire la pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare pe care pot fi 

tranzacţionate acţiunile societăţii, în conformitate cu Legea 151/2014 şi pus la dispozitia acţionarilor la 

sediul societăţii în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Art.2 

Se respinge efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de 

societate pe o piaţă reglementată, în conformitate cu Legea 151/2014 şi a tuturor reglementărilor legale în 

vigoare. 

 

Art.3 

Se aprobă efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacţionare pe Sistemul Alternativ de 

Tranzacţionare, în conformitate cu Legea 151/2014 şi a tuturor Reglementărilor legale în vigoare. 

Art.4 

În caz de aprobare la articolele 2 sau 3, se aprobă anularea pct.5 din ordinea de zi nemaiavând obiect. 
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Art.5 

Se respinge efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de 

societatea NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., societate care va rezulta în urma divizării S.C. NAPOCHIM 

S.A., pe o piaţă reglementată, în conformitate cu Legea 151/2014 şi a tuturor reglementărilor legale în 

vigoare. 

 

Art.6 

Se aprobă efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacţionare pe Sistemul Alternativ de 

Tranzacţionare a acţiunilor emise de societatea NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., societate care va rezulta 

în urma divizării S.C. NAPOCHIM S.A., în conformitate cu Legea 151/2014 şi a tuturor Reglementărilor 

legale în vigoare. 

 

Art.7 

În caz de aprobare la articolele 5 sau 6, se aprobă anularea pct.8 din ordinea de zi nemaiavând obiect. 

 

Art.8 

Se aprobă mandatarea domnului Pitic Mihai Dan, precum şi a domnului Bolba August Remus, pentru ca 

împreună sau separat, să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru ducerea la 

îndeplinire a Hotărârii AGEA, să depună şi să preia acte şi să semneze în acest scop în numele Societăţii, 

în relaţiile cu Registrul Comerţului, ASF, BVB, Monitorul Oficial al României, Depozitarul Central S.A., 

precum şi alte entităţi publice sau private. Mandatarii sus mentionaţi, vor putea delega puterile acordate 

conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar. 

 

Art.9 

Se aprobă data de 20 februarie 2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora 

se răsfrâng efectele hotărârii adoptate de prezenta Adunare Generala a Acţionarilor. 

 

Art.10 

Se aprobă data de 19 februarie 2015 ca dată “ex date”, respectiv data anterioara datei de înregistrare la care 

instrumentele financiare obiect al hotărârii organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care 

derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind 

exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Preşedinte CA          Secretar AGA 

Pitic Mihai Dan 

 

 


