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HOTĂRÂREA  

NR. ... DIN  ....07.2022 

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR ROMAERO S.A. 

cu sediul în Bucureşti, Bd. Ficusului nr. 44, 

Sector 1, cod poştal 013975, având CUI RO 1576401, 

nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/3940/1991 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale 

Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 

piață, în baza Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 15/20.06.2022 a fost convocată Adunarea 

Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A.) în data de 25/26.07.2022, ora 14.00 la sediul 

ROMAERO S.A. pentru acţionarii societăţii la data de referinţă 18.07.2022. Convocatorul a fost publicat 

în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. ......... şi în ziarul ................ din data de ..................  

La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A., întrunită la ............ convocare în 

data de .............. au fost prezenţi direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenţă, acţionari 

ce dețin ............. acţiuni, din totalul de 6.947.577 acţiuni, reprezentând  ..............% din capitalul social al 

societăţii. 

Fiind îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru validitatea deliberărilor şi adoptarea 

hotarărârilor la ........... convocare,  A.G.E.A. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
1. Cu……….. voturi „pentru” (adica  ………din totalul de voturi valabil exprimate), ………….. voturi 

„î mpotriva” (adica  …………. din totalul de voturi valabil exprimate), ………….. voturi „abt inere”, 
A.G.E.A. aproba  garantarea pla t ii contravalorii gazelor naturale furnizate de ca tre ENGIE 
ROMA NIA î n temeiul contractului de furnizare nr. 2783/25.05.2022 cu bunuri imobile 
proprietatea ROMAERO S.A. s i anume: 
 

(a) Ipoteca  imobiliara  asupra imobilului situat î n Bucures ti, Str. Drumul Nisipoasa nr.123-155, Sector 
1, compus din teren î n suprafata din acte de 3.671 mp s i ma surata  3.669 mp ava nd nr. cadastral 
232395; î nscris î n CF nr. 232395 Bucures ti Sector 1. 

 
(b) Ipoteca  imobiliara  asupra imobilului situat î n Bucures ti, Str. Drumul Nisipoasa nr.123-155, Sector 

1, compus din teren î n suprafata din acte de 1.861 mp s i ma surata  1.858 mp ava nd nr. cadastral 
232398; î nscris î n CF nr. 232398 Bucures ti Sector 1. 
 

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991 

COD FISCAL RO1576401   

CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei 

BANCA BCR - Sucursala Unirea   

IBAN RO45RNCB0082044172700001   

COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46 

https://lege5.ro/App/Document/ge2tinzugm2a/legea-nr-24-2017-privind-emitentii-de-instrumente-financiare-si-operatiuni-de-piata
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2. Cu……….. voturi „pentru” (adica  ………din totalul de voturi valabil exprimate), ………….. voturi 
„î mpotriva” (adica  …………. din totalul de voturi valabil exprimate), ………….. voturi „abt inere”, 
A.G.E.A. aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A. să semneze contractul de 
garanție ce se va încheia cu ENGIE ROMÂNIA S.A. 

3. Cu……….. voturi „pentru” (adica  ………din totalul de voturi valabil exprimate), ………….. voturi 
„î mpotriva” (adica  …………. din totalul de voturi valabil exprimate), ………….. voturi „abt inere”, 
A.G.E.A. aprobă ex-date de 10.08.2022, a datei de 11.08.2022 ca dată de înregistrare. 

 

4. Cu……….. voturi „pentru” (adica  ………din totalul de voturi valabil exprimate), ………….. voturi 
„î mpotriva” (adica  …………. din totalul de voturi valabil exprimate), ………….. voturi „abt inere”, 
A.G.E.A. aprobă împuternicirea Directorului General al societății ROMAERO S.A. pentru a semna 
documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului 
Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, 
mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. 

 

 

PREŞEDINTELE C.A. 

 

____________________ 

Viorel BELEUZU 

 

 


