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 H O T Ă R Â R E A  

Nr. 7 din data de 15.05.2017 
ADUNĂRII GENERALE  ORDINARE  A  ACŢIONARILOR  S. ROMAERO S.A. , 

cu sediul in Bucuresti, Bd. Ficusului nr.44, 
Sector 1, Cod Poştal 013975, având  CUI  RO 1576401, 

      nr. de ordine în Registrul Comerţului J 40/3940/1991 
 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi 
operaţiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acţionarilor in cadrul adunărilor generale ale societăţilor, modificat şi 
completat prin Regulamentul CNVM  nr. 7/2010, Regulamentul ASF nr.13/2014 şi ale Actului 
Constitutiv al ROMAERO S.A., in baza Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 12 din data de 
05.04.2017, a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor (A.G.O.A.) în data de 
15.05.2017, ora 14,  respectiv pentru 16.05.2017, în cazul neintrunirii cvorumului legal, la sediul 
ROMAERO S.A.. 

Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1211 din 
12.04.2017, şi în ziarul  Jurnalul National. 

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare, 
în data de 15.05.2017 au participat direct sau prin reprezentanţi, acţionari ce deţin 98,7522 % 
din capitalul social al societăţii, respectiv 6.168.216 acţiuni, din totalul de 6.246.149 acţiuni. 

Fiind indeplinite condiţiile legale şi statutare pentru validitatea deliberărilor şi a 
hotarărârilor,  A.G.O.A. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
1. Cu unanimitate de voturi „ pentru” ( adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor 
de vot secret distribuite acţionarilor prezenti AGOA, aprobă numirea în calitatea de membru 
în Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A a dlui. Alexandru Buşcu, ca urmare a expirării 
mandatului dlui. Gheorghită Agafiţei in data de 01.04.2017, durata mandatului acestuia fiind de 
patru luni, incepând cu data alegerii de către AGOA, cu posibilitatea prelungirii cu maxim două 
luni, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in condiţiile O.U.G. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare, dacă procedura de 
selecţie se va finaliza in interiorul acestui interval. 
Cu 2.926.464 voturi „pentru” (adică 46,8522% din voturile exprimate) si 3.241.752 „abţineri” 
in baza buletinelor de vot secret distribuite acţionarilor prezenţi, in conformitate cu                
art. 112 (1) din Legea 31/1990 republicată, privind societăţile, AGOA aprobă numirea în 
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calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A a dlui Ştefan Paraschiv, ca 
urmare a renunţării la mandatul de administrator a dlui. Gabriel Filimon, durata mandatului 
acestuia fiind până la data expirării mandatului predecesorului său, dar nu mai mult de data 
desemnării administratorilor in condiţiile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 

Nr. 
crt. 

Numele si 
prenumele 

CNP 
Carte Id. 
Seria nr. 

Adresa 
 

Cetatenie 

1 
Alexandru 

Buşcu 
  

Buzau 
str.Dorobanti  

        Romana 

2. 
Ştefan 

Paraschiv  
  

Mun. Bucuresti 
str.Maguricea  

sector nr.1 

 
Romana 

 
2. Cu unanimitate de voturi „ pentru” ( adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor 
de vot distribuite acţionarilor prezenţi, AGOA aprobă ex-date de 6.06.2017 şi a datei de 
7.06.2017 ca dată de inregistrare, respectiv  de identificare a acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 
15/16.05.2017, in conformitate cu dispoziţiile art. 238 din legea 297/2004 privind piaţa de 
capital; 
 
3. Cu unanimitate de voturi „ pentru” ( adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor 
de vot  distribuite acţionarilor prezenţi, AGOA aprobă imputernicirea Directorului General al 
societăţii, să efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor şi îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare in fata 
autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti, Depozitarul Central. 
Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei 
persoane după cum consideră necesar. 
 
 
PREŞEDINTE C.A. 
 
 
___________________ 
Mircea MODRAN 
 
            Reprezentant  al Ministerului  

              Economiei   in   A.G.A. 
 

                   ___________________________ 
                           Denisa Mihaela VOINEA, 
 Secretar tehnic şedinta AGA       
 
 __________________________ 
 Camelia TEODORESCU        


