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SC ROFEP SA URZICENI 

 

 

 

CONVOCARE 

( completare) 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii comerciale ROFEP SA, societate 

comerciala infiintata in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Urziceni, DN 2,Km 

57,5 judetul Ialomita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 

Ialomita, sub numarul J21/105/1991, CUI 2084350, Atribut fiscal RO, capital social subscris si 

integral varsat 6.483.015 RON , in temeiul art.117 indice 1 din Legea nr.31/1990 a societatilor 

comerciale,modificata si republicata, la cererea actionarului majoritar al SC ROFEP SA  

completeaza ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 24.05.2016, 

ora 11:00, anunt publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1579 din 21.04.2016 

cu urmatoarele puncte: 

 

 

Art. 2 Aprobarea actului constituiv al societatii si a structurii actionariatului societatii anexa la 

actul constitutiv ca urmare a modificarilor intervenite in structura societara  in  urma finalizarii  

procedurii de delistare a societatii si a altor trasferuri de actiuni ce au intervenit pana la data 

adunarii generale extraordinare  a actionarilor. Proiectul noului  Act constitutiv este pus la 

dispozitia actionarilor pe Siteul  web al societatii si la sediul acesteia.    

Art. 3 Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 518081,52 RON,  prin  anularea 

actiunilor dobandite de catre societate ca urmare a procedurii de delistare a acesteia. Suma cu care 

se va reduce capitalul social al societatii reprezinta contravaloarea unui numar de 193314 actiuni 

in valoare nominala de 2,68 RON fiecare si totala de 518081,52 RON.  

Art. 4 Imputernicirea Consiliului de Admisnitratie al societati sa  ia toate si oricare decizii  pentru 

finalizarea acestei reduceri a capitalului social  si sa  indeplineasca toate formalitatile prevazute de 

lege in acest sens inclusiv dar nelimitandu-se la aprobarea actului constitutiv actualizat al societatii 

ca si orice alta formalitate si decizie aferenta.  

Art. 5 Mandatarea Dlui BUGA MIHAI  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. 

Restul prevederilor din convocatorul initial raman neschimbate. 

 

Informatii suplimentare se pot obtine la Secretariatul Societatii, la tel. 0243 255959 

 

 

 

PRESEDINTE CA  -  SPIREA ANDREI RADU STEFAN 


