
 

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 

S.C. ABO FARM S.A.  - în reorganizare judiciară, In judicial reorganisation, En 

redressement 

nr. 1 din 06.03.2015 

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. ABO FARM S.A. În reorganizare judiciară, In 

judicial reorganisation, En redressement, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. Jokai Mor, nr.32, 

jud.Covasna, înregistrată la O.R.C. sub nr. J/14/133/2014,  C.I.F. RO 1122413, întrunită în şedinţă în 

data de 06.03.2015, la fostul sediu al societății din mun. Zalău, str. Fabricii, nr.10, jud. Sălaj, cu o 

prezenţă a acţionarilor reprezentând de 69,7262 % din capitalul social, şi cu 69,7262% voturi din 

capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 1.637.011  acţiuni,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Prezentarea Raportului privind cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o 

piaţă reglementată, respectiv tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare 

și prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare pe care pot fi 

tranzacţionate acţiunile societăţii in conformitate cu Legea 151/2014, pus la dispozitia 

actionarilor. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.637.011, din care:  

 Pentru 1.637.011 Împotrivă  0  Abţineri 0. 

 

Art. 2. I-a act de conținutul Raportului privind cadrul juridic aplicabil tranzacţionării 

acţiunilor pe o piaţă reglementată, respectiv tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de 

tranzacţionare și prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare 

pe care pot fi tranzacţionate acţiunile societăţii in conformitate cu Legea 151/2014, pus la 

dispozitia actionarilor. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.637.011, din care:  

 Pentru 1.637.011 Împotrivă  0  Abţineri 0. 

 

Art. 3. Dezbate situaţia creată de lipsa cadrului legal de funcţionare a Pieţei RASDAQ, și 

respinge varianta de efectuare a demersurilor legale necesare admiterii la tranzactionare pe 

Sistemul Alternativ de Tranzactionare – Categoria de Baza, precum si a admiterii la 

tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata (BVB), in conformitate 

cu Legea 151/2014, si a tuturor reglementarilor legale in vigoare. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.637.011, din care:  

 Pentru 1.637.011 Împotrivă  0  Abţineri 0. 

 

Art.4. Aprobă  că  procedura de retragere din societate a acţionarilor  este cea  prevazuta de  

art. 134 din Legea 31/1990. Potrivit Art. 3 din Legea nr. 151/2014, acţionarii care nu au votat 



 

în favoarea hotărârii adoptate, au dreptul de a se retrage din societate şi de a obţine de la 

societate contravaloarea acţiunilor pe care le posedă. Termenul în care acţionarii îşi pot 

exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei Hotărâri AGEA în 

conformitate cu Art. 2 alin. 3 din Legea nr. 151/2014. În acest termen acţionarii care doresc 

retragerea din societate vor trebui să depuna o Declaratie de retragere si certificatul de 

actionar,  prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire si continut declarat, sau să 

vină personal la sediul societăţii şi să o depună, semnând-o în faţa persoanei mandatate de 

societate în acest scop, in zilele si orele de primire. Declaratia de retragere depusa in orice alta 

forma sau modalitate  nu va fi luata in considerare. Costurile procedurii de retragere vor fi 

suportate de actionarii care se retrag din societate, proportional cu cota de proprietate 

detinuta, raportat la numarul de actionari care se retrag.  Plata contravalorii actiunilor se va 

face numai dupa achitarea contravalorii costurilor de retragere la  caseria societatii. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.637.011, din care:  

 Pentru 1.637.011 Împotrivă  0  Abţineri 0. 

 

 

Art.5. Aprobă împuternicirea d-lui. Uleia Sorin, pentru semnarea hotărârilor luate în şedinţa 

din 06.03.2014, de asemenea aprobă  împuternicirea d-lui Váncsa Huba Etele, urmând ca 

acesta sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la 

indeplinire a Hotararii AGEA, sa depuna si  sa preia acte si sa semneze in acest scop in 

numele Societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati 

publice sau private. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.637.011, din care:  

 Pentru 1.637.011 Împotrivă  0  Abţineri 0. 

 

Art.6. Aprobă propunerea de stabilire a datei de 27.03.2015, ca dată de identificare a 

acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA conform prevederilor Legii 

297/2004. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1.637.011, din care:  

 Pentru 1.637.011 Împotrivă  0  Abţineri 0. 

 

 

 Preşedinte AGEA                                                                                Secretar 

    


