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ROFEP S.A. 

Urziceni  DN2  Bucuresti Buzau km 575 

J21/105/1991, CUI 2084350 

Atribut fiscal RO 

Capital social subscris si integral vărsat 6.483.015 RON 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:    

Bursa SIBEX Titluri de capital 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

 

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor convocata pentru data de 

04.11.2015, orele 11.00 am, cu participarea unui procent de ____% din capitalul 

social, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale si statutare a hotarat urmatoarele: 

 

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor societatii si radierii acestora din 

evidentele ASF 

2. Aprobarea raportului evaluatorului independent cu privire la pretul minim pe actiune ce 

urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din Societate, redactat in conditiile 

prevazute de   Dispunerea de Masuri nr 8/2006 a CNVM  in suma de …. Lei/actiune si 

aprobarea pretului pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din 

Societate. 

3. Modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv:  

- art.2  se modifica si va avea urmatoarea forma:  

„Societatea comerciala ROFEP S.A. URZICENI este persoana juridica 

romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, de tip inchis. Aceasta isi 

desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act 

constitutiv”; 

-  art. 8  se modifica si va avea urmatoarea forma:   

1. Societatea ROFEP SA Urziceni este o societate comerciala de tip inchis.  

2. Toate actiunile emise de societate sunt nominative si indivizibile. Fiecarui 

actionar i se va elibera un cerficat de actionar ce atesta calitatea de actionar si 

proprietatea asupra actiunilor. Certificatul de actionar cuprinde mentiunile 

prevazute de lege. 

3. Societatea va tine evidenta actiunilor si a actionarilor intr-un Registru care 

mentioneaza numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul 

actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul 

actiunilor. Acest registru va fi tinut prin grija Administratorului Societatii, la 

sediul societatii.  

 

4. Stabilirea datei de  05.02.2016 ca ,,data de inregistrare", conform art. 238 din 

Legea nr. 297/2004 privind piata de capital; 
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5. Mandatarea Dlui. Buga Mihai, Director General al Societatii, pentru semnarea in 

numele actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare 

a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru 

inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate ca si pentru semnarea valabila in 

numele si pe seama Societatii a oricaror contracte sau alte acte juridice  

subsecvente acestor hotarari. 

 

 

Actionarii: 

 

Prin reprezentant,  

.........................  


