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HOTĂRÂREA  Nr.1/12.01.2015 

 
Adunarea Generală Extraordinară a  Actionarilor din: SOCIETATE 

APARTAMENTUL S.A. convocată în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 
modificată și republicată , a Legii 151/2014 și a Statutului societății, s-a întrunit în data 
de 12.01.2015  ora 12,00, aflata la prima convocare în mod legal, așa cum rezultă și 
din Procesul Verbal încheiat la ședință. 

Cu votul acționarilor prezenți care detin un numar de 122444 actiuni nominative  din 
totalul de 138.200 actiuni,ce reprezintă  88,60 % din capitalul social, s-a adoptat 
următoarea hotărâre: 
 

1. NU SE aprobă efectuarea demersurilor, în conformitate cu prevederile Legii  

151/2014, privind admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor 

societății sau admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ  de 

tranzacționare - ATS  a acțiunilor societății. 

     2. Cu unanimitate de voturi se aprobă procedura de retragere din societate a 

acţionarilor conform prevederilor Legii nr. 151/2014 şi a Regulamentului ASF nr. 

17/28.11.2014, având în vedere faptul că la punctul 1. de pe ordinea de zi, s-a adoptat 

hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la 

tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării 

acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare. 

Se hotărește ca după ce societatea va derula procedura de retragere a acţionarilor din societate, 

în conformitate cu prevederile Art. 3 din Legea nr. 151/2014 şi cu respectarea prevederilor 

Regulamentului ASF nr. 17/2014, acţiunile acesteia să fie retrase de la tranzacţionare şi 

radiate din evidenţa ASF, astfel, SOCIETATE APARTAMENTUL S.A. Pitesti dobândește 

caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr.31/1990R modificată și republicată. 

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 

transmită o cerere de retragere la sediul societăţii, prin scrisoare recomandată cu confirmare 

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

mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acţionar trebuie să 

cuprindă şi modalitatea prin care dorește să primească contravaloarea acţiunilor deţinute de 

acţionari: prin poștă la adresa de domiciliu sau prin virament bancar în contul personal al 

acţionarului indicat în cerere, fie direct din caseria societății. Acţionarii care au depus cerere 

de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr. 151/2014, anterior efectuării de către 

societate către ASF şi BVB, a raportului curent cu privire la modalităţile prin care acţionarii 

pot consulta raportul întocmit de expertul desemnat, precum şi preţul determinat de expertul 

desemnat pentru o acţiune, au dreptul de a-și retrage cererile în termen de 10 zile lucrătoare de 

la data acestuia. 
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      3. Aproba cu unanimitate de voturi ca data de inregistrare pentru actionari,conform 

Art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital,Regulamentul nr.1/2006 ca 

fiind: 29.01.2015. 

       

4. Se mandatează reprezentantul societății, domnul Ion Cantu – Președintele CA, 

si Director general al societatii,să semneze hotărârea AGEA si sa ia toate masurile 

pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari si d-na.Hotu Roxana să întreprindă 

toate demersurile de înregistrare, publicitate a prezentei hotarari, catre Oficiul 

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Jud.Arges cat si alte Institutii abilitate 

prin lege. 

               

Pitești - la data de 12.01.2015  
 
 
 
 
 
 

         PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE, 
 

Ing. ION CANTU 

 

 

 

 

 

 

 
       SECRETAR, 

VOICA OLGA NELA 
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