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PROIECT  

pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor  

din 03/04.09.2020 

 

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) ROMAERO S.A., cod unic de 

înregistrare  RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991,  convocată la 

data de 03/04.09.2020, ora 15.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, 

Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor la data de referință de 27.08.2020, 

întrunită legal și statutar la ..................... convocare, în data de ...............09.2020,  la care au participat 

direct sau prin reprezentare acţionari deţinând.... % din capitalul social, adică ......... acţiuni din totalul 

de 6.947.577 acţiuni 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Cu………..voturi „pentru” (adica  ………din voturile exprimate), ………….. voturi „î mpotriva” 
(adica  …………. din voturile exprimate) , ………….. voturi „abt inere” (adica  ……………. din voturile 
exprimate), A.G.E.A. aproba  modificarea art. 6 „Obiectul de activitate” -  Activita t i secundare -  
din Actul constitutiv al ROMAERO S.A. şi mandatarea Directorul General al Romaero S.A. sa  
semneze Actul Constitutiv actualizat dupa  cum urmeaza : 

1.1. Introducerea, dupa  pozit ia 52) a activita t ilor secundare cu pozit iile: 

“53) 3513  - Distribut ia energiei electrice; 

  54) 3514  - Comercializarea energiei electrice.” 
 

 
2. Cu ………..voturi „pentru” (adică ………din voturile exprimate), ………….. voturi „împotrivă” (adică 

…………. din voturile exprimate), ………….. voturi „abținere” (adică ……………. din voturile  
exprimate), A.G.E.A. aprobă ex-date de 21.09.2020 şi a datei de 22.09.2020 ca dată de 
înregistrare. 

 
3. Cu ………..voturi „pentru” (adică ………din voturile exprimate), ………….. voturi „împotrivă” (adică 

…………. din voturile exprimate), ………….. voturi „abținere” (adică ……………. din voturile  
exprimate), A.G.E.A. aprobă împuternicirea directorului general al societăţii pentru a îndeplini 
toate formalităţile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor în faţa autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului 
Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti. Mandatarul sus 
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menţionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după 
cum consideră necesar.  
 

 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
 
 
 

_______________________ 
Viorel-Dan DOBRA 

 

 


