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HOTARATREA 

 ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 

SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII  SA 

 

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 30.08.2010, ora 12,00 in prezenţa 

acţionarilor deţinând un număr de 599.262 acţiuni, reprezentând 84,46 % din capitalul social al 

societăţii, 

1.Aproba majorarea capitalului social de la 23.414.160 lei la 31.218.891 lei, cu suma de 

7.804.731 lei prin emiterea unui numar de 236.507 actiuni noi cu valoare nominala de 33 lei, 

prin incorporarea unei parti din rezultatul reportat, pentru toti actionarii inregistrati la data de 

inregistrare in virtutea dreptului de preferinta. Algoritmul utilizat va fi: la 3 actiuni vechi 

detinute se aloca 1 actiune noua, iar orice franctiune de actiuni se va rotunji la intregul inferior, 

cu 84,46 % din capitalul social, respectiv  599.262 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi 

abtinere.  

Majorarea de capital social s-a hotarat avand in vedere necesitatea capitalizarii societatii pentru 

sustinerea programului de investitii, aprobat de AGOA, precum si pentru a creste lichiditatea 

actiunilor societatii tranzactionate pe BVB si pentru sporirea increderii investitorilor in ceea ce 

priveste soliditatea , seriozitatea si perspectivele de dezvoltare a societatii in viitor. 

2.Aproba delegarea catre Consiliului de Administratie al societatii a competentei de a stabili si 

aproba: valoarea finala a capitalului social rezultata in urma procesului de alocare in 

conformitate cu algoritmul, structura actionariatului si actualizarea actului constitutiv al 

societatii, cu  84,46 % din capitalul social, respective 599.262 voturi pentru, 0 voturi 

impotriva,0 voturi abtinere. 

3.Aproba mandatarea d-nei  Biris Aurelia pentru inregistrarea noului capital social, a 

actionarilor si actiunilor, stabilite si aprobate de Consiliul de Administratie, la ORC si 

Depozitarul Central SA, cu 84,46 % din capitalul social, respectiv  599.262 voturi pentru, 0 

voturi impotriva, 0 voturi abtinere. 

4.Aproba data de 14.09.2010 ca data de inregistrare cf. art.238 din Legea 297/2004, cu 84,46 

% din capitalul social, respectiv 599.262 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere. 
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