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PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI AGEA 

Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație, a 

Președintelui-Director general și a Vicepreședintelui-Director 

general adjunct pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare 

în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor. 

 

 

În confomitate cu prevederile art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și cu prevederile art. 7 

alin. (12) din Actul constitutiv al Societății, prerogativa implementării hotărârilor adunărilor generale ale 

acționarilor aparține administratorilor Societății.  

Ca atare, în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor care vor fi adoptate de către Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor, se impune ca adunarea să aprobe împuternicirea Consiliului de 

administrație, a Președintelui-Director general și a Vicepreședintelui-Director general adjunct pentru 

efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării generale 

a acționarilor privind schimbarea denumirii Societății și privind modificarea Actului constitutiv. 

Ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor poate presupune operațiuni precum 

actualizarea și semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a modificărilor 

aduse prin hotărârea AGEA, în vederea efectuării formalităților legale de publicitate, pregătirea și 

semnarea documentației necesare autorizării de către A.S.F. a modificărilor aduse Actului constitutiv, 

efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor AGEA și a Actului Constitutiv actualizat la 

Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, modificarea 

oricăror alte elemente de identificare ale societății, dacă va fi cazul, precum modificarea aspectului grafic 

al emblemei, mărcii, simbolului bursier, precum și a oricăror alte asemenea elemente distinctive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan-Alexandru DRĂGOI 

Președinte al Consiliului de Administrație 

 

Se aprobă împuternicirea Consiliului de administrație, a Președintelui-Director general și a 

Vicepreședintelui-Director general adjunct pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare 

în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor privind schimbarea denumirii și a modificării 

Actului constitutiv, incluzând, dar fără a se limita la: înregistrarea, publicitatea, 

opozabilitatea și executarea hotărârilor, întocmirea, semnarea și transmiterea tuturor 

documentelor în acest scop (modificarea oricăror alte elemente de identificare ale societății, 

dacă va fi cazul, de ex: modificare aspect grafic al emblemei – logo, marcă, simbol bursier, 

precum și a oricăror alte asemenea elemente distinctive), efectuarea tuturor și a oricăror 

formalități necesare, în fața oricărei autorități competente, pentru punerea în aplicare a 

hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară a acționarilor. 

 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGEA la punctul 4 al ordinii de zi  


