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SC ROFEP SA URZICENI 

CONVOCARE 

COMPLETARE  

 

Consiliul de Administratie al societatii comerciale ROFEP S.A., societate comerciala infiintata in 

conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Urziceni  DN2  Bucuresti Buzau km 575 

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului  sub numarul J21/105/1991, CUI 2084350, Atribut 

fiscal RO, capital social subscris si integral varsat  6.483.015 RON (denumita in continuare 

,,ROFEP" sau ,,Societatea") 

In temeiul prevederilor art 117 indice 1 alin 3 din legea 31/1990  avand in vedere convocarea 

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 22.08.2016 orele 11:00, respectiv orele 

11:30, la sediul ROFEP din Urziceni,  DN2,  Bucuresti- Buzau, km 57.5, completeaza ordinea de zi  

cu puncte propuse de actionari,   dupa cum urmeaza  

 

 

ORDINE DE ZI PENTRU  

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 
 

 

1.  Ratificarea Hotararii nr.1 /19.07.2016 a Consiliului de Administratie al societatii si aprobarea 

vanzarii unor active  imobiliare si mobiliare ale Societatii. 

2. Aprobarea  schimbarii structurii capitalului social al societatii  in sensul inlocuirii  aportului in 

natura in valoare totala de 2934735,5 lei detinut de actionarul VESTA INVESTMENT SRL cu 

aport in numerar de aceeasi valoare.   

3. Aprobarea anularii unui numar de 193.314 actiuni dobandite de societate ca urmare a retragerii 

de la tranzactionare a actiunilor emise de catre societate.  

3. Aprobarea schimbarii sediului social al Societatii din Urziceni  DN2  Bucuresti Buzau km 575 

in Otopeni, Calea Bucurestilor nr 1, jud ilfov.  

4.  Aprobarea  modificarii  structurii Consiliului de admisnitratie al societatii din organ colegial 

format din 3 membrii in administrator unic al societatii  si modificarea corelativa a Actului 

Constitutiv al societatii  art. 15 din Actul Constitutiv urmand a avea urmatorul continut:  

«  15.1. Societatea este administrata de catre un administrator  unic ales de catre Adunarea 

Generala Ordinara a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani, care va fi reinnoit in mod automat la 

sfarsitul fiecarei perioade de 4 ani, fara nici o alta formalitate, in cazul in care Administratorul  nu 

este inlocuit sau revocat expres de catre Adunarea Generala Ordinara. 

15.2. Administratorul poate fi revocat sau inlocuit oricand de Adunarea Generala in conditiile legii 

si poate fi persoana fizica sau juridica, cetatean român sau strain, poate fi actionar sau persoana 

din afara societatii. 

15.3. Administratorul unic numeste si revoca  dintre membrii sai sau din afara acestora  Directorul 

General al Societatii caruia ii stabileste atributiile si remuneratia.   

15.4. In relatiile cu tertii Societatea este reprezentata de catre Administratorul Unic si de 

Directorul General, fiecare avand puteri de reprezetare si angajare a societatii conform limitelor 

stabilite in hotararile Administratorului unic. In ceea ce priveste obtinerea sau acordarea de 

credite, gajarea, vanzarea sau inchirierea bunurilor societatii aceste hotarari se iau de catre 

actionari daca valoarea acestor operatiuni excede 50% din valoarea capitalului social al societatii. 

Administratorul unic poate delega oricare dintre puterile si atributiile sale Directorului General sau 

altor persoane printr-o imputernicire expresa, in conditiile legii. Delegarea de atributii include 

delegarea dreptului de reprezentare al Societatii in relatiile cu tertii, persoane fizice, juridice , 

institutii sau autoritati ale statului.  

15.5.  Administratorul va incheia contract de asigurare pentru raspundere  profesionala in 

conditiile art 15312  din Legea 31/1990 republicata cu modificarile subsecvente. 
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15.6. La data prezentului act constitutiv  este numit Administrator unic dl Spirea Andrei Radu 

Stefan » 

 

5. Mandatarea d-luiRadu Stefan Spirea Andrei, identificat cu CI seria RX nr 821963, Presedintele 

Consiliului de admisnitratie 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. 

 

Restul prevederilor din Convocatorul publicat la data de 21.07.2016 in MO al Romaniei 

nr.2672, se mentin neschimbate.  

  

Informatii suplimentare se pot obtine la Secretariatul Societatii, la tel. 0040243255959. 

 

Consiliul de Administratie  

Presedinte CA: 

Radu Stefan Spirea Andrei 


