
Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, București, cod poștal 013975, România 

TEL +4 (021) 599 41 04 / +4 (021) 599 43 25  |  FAX +4 (021) 319 20 82  |  office@romaero.com  |  romaero.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT  

pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor  

din 14/15.09.2020 

 

 

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 14/15.09.2020, ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, 

Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor la data de referință de 07.09.2020, 

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” (adică ………din voturile exprimate), ………….. voturi „împotriva” 
(adică …………. din voturile exprimate) , ………….. voturi „abținere” (adică ……………. din voturile 
exprimate), A.G.E.A. aprobă contractarea de facilități de credit de la CEC Bank S.A. și garantarea 
acestora cu bunuri imobile proprietatea ROMAERO S.A. 
 

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 mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la rândul său va 
putea delega alți directori ai societății, să semneze contractele de credit care se vor încheia cu CEC 
Bank S.A. în vederea acordării facilităților de credit şi în vederea  constituirii de garanții în favoarea 
CEC Bank S.A.  

 
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 ex-date de 29.09.2020 şi  data de 30.09.2020 ca dată de înregistrare.  

 
4. 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 Extraordinare 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 

 

 


