
Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, la
solicitarea actionarului semnificativ SIF
Muntenia S.A. prin adresa nr. 2941/36776,
inregistrata la SC INCERTRANS SA cu nr.
1548/08.04.2014, Consiliul de Administratie
al S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN
TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A
completeaza cu punctul 6) ordinea de zi a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
convocata la sediul societatii, pentru data de
29/30 aprilie 2014, ora 13:00 pentru toti
actionarii inscrisi in registrul actionarilor
societatii la sfarsitul zilei de 11.04.2014,
considerata data de referinta. Ordinea de zi
initiala a fost publicata in Monitorul Oficial,
partea a.IV.a nr.1955/28.03.2014, precum si
in ziarul „Bursa” din data de 28.03.2014. In
urma acestei solicitari, Ordinea de zi
revizuita a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor este urmatoarea: 1.Prezentare
spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor a situatiilor financiare anuale
ale S.C. Inst i tutul de Cercetari in
Transporturi INCERTRANS S.A. aferente
exercitiului financiar 2013 (Bilantul Contabil,
Contul de profit si pierderi) pe baza
Raportului de gestiune al Consiliului de
Administratie si a Raportului de audit
financiar pe anul 2013. 2.Prezentarea spre
aprobarea Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor a descarcarii de gestiune a
Consiliului de Administratie al S.C. Institutul
de Cercetari in Transporturi INCERTRANS
S.A. pe anul 2013. 3.Prezentarea spre
aprobarea Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor a Raportului de Evaluare
nr.831/10.03.2014-cladir i S.C.
INCERTRANS S.A. 4.Prezentarea spre
aprobare a datei de 19.05.2014 ca datã de
înregistrare, respectiv de identificare a
acþionarilor asupra cãrora se rãsfrâng
efectele hotãrârii Adunãrii Generale
Ordinare a Acþionarilor, în conformitate cu
dispoziþiile art. 238 alin. 1 din Legea nr.
297/2004 privind piaþa de capital, cu
modificãrile si completãrile ulterioare. 5.
Imputernicirea: a. Presedintelui Adunarii
pentru semnarea hotararilor AGOA; b.
Directorului General pentru efectuarea
formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti, publicarii in Monitorul
Oficial al Romaniei Partea a.IV-a si aplicarii
hotararii, conform prevederilor legale,
precum si pentru acordarea dreptului de a
delega unei alte persoane mandatul pentru
efectuarea formalitatilor mai sus mentionate;
6. Aprobarea modificarii Bugetului de Venituri
si Cheltuieli - 2014 al Institutul de Cercetari in
Transporturi INCERTRANS S.A, aprobat in
Sedinta AGA din 10.03.2014, in vederea
corelarii indicelui de crestere a cheltuielilor
totale cu indicele de crestere a veniturilor
totale, in vederea respectarii dispozitiilor
alin.6) pct. 1 din Anexa nr.13 la OMFP
nr.2032/19.12.2013. Prin prezenta, se
completeaza in mod corespunzator,
convocatorul AGOA/AGEA publicat initial in
Monitorul Oficial, partea a.IV.a nr.
1955/28.03.2014 si ziarul Bursa din
28.03.2014, celelalte prevederi ramanand
neschimbate.*
ADMINISTRATORUL unic al societãþii
comerciale SC TRANSMAR IALOMITA SA
cu sediul social în ªos.Amara, Nr.3,
Slobozia, Jud.Ialomiþa, înregistratã la Oficiul
Registrului Comerþului de pe lângã
Tribunalul Ialomita sub nr.J21/158/1991,
având CIF RO 2073076, prin dl. Liviu
Costache, în calitate de Administrator unic,
în temeiul Art.113 ºi Art.117 din Legea
nr.31/1990 privind societãþile comerciale,
astfel cum a fost modificatã convocãm
Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor
societãþii pentru toþi acþionarii înscriºi în
Registrul Acþionarilor societãþii la sfârºitul
zilei de 01.05.2014, la data de 10.05.2014,
ora 11:00 la sediul social, cu urmãtoarea
ordine de zi: 1.Raportul Administratorului
Unic pe anul 2013; 2.Raportul Comisiei de
Cenzori pe anul 2013; 3.Aprobarea
bilanþului contabi l la 31.12.2013 ºi
descãrcarea de gestiune a administratorului
unic; 4.Bugetul de Venituri ºi Cheltuieli
pentru anul 2014; 5.Diverse.*

RAPORT CURENT. În Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor, întrunitã în data de
10.04.2014, ora 12:00, la S.C. Electromining
S.A., la care au fost prezenþi acþionarii
reprezentând 70.89 % din capitalul social,
s-au discutat ºi aprobat urmãtoarele: 1.
Situatiile financiare pe anul 2013. 2.
Raportul de gestiune al administratorilor
pentru exercitiul financiar pe anul 2013. 3.
Raportul auditorului financiar pentru
exercitiul financiar pe anul 2013. 4.
Descarcarea de gestiune a administratorilor
pentru exercitiul financiar pe anul 2013. 5.
Raportul anual, conform Legii 297/2004 si
Regulamentului CNVM nr. 1/2006. 6.
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014,
programul de invest i t i i precum si
organigrama de personal. 7. Plafonul de
creditare pentru anul 2014 de max. 20% din
capitalul social al societatii, si gajarea
creditului cu patrimoniul societatii. 8.
Alegerea membri lor Consi l iului de
Administratie, si anume: Munteanu Viorica
(Presedinte) - economist, cu domiciliul in

Botosani, Avasiloaie Alexandru Mihail – doc-
tor inginer, cu domiciliul in Botosani si
Neamtu Valeriu – inginer, cu domiciliul in
Botosani. 9. Aprobarea vanzarii de active
pentru plata datoriilor la Bugetul local. 10.
Data de 07.05.2014 ca data de inregistrare,
in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea
297/2004. Presedintele Consiliului de
Administratie, Ec. Viorica Munteanu, Direc-
tor General Executiv, Ing. Denisa Mihai.*

COMUNICAT DE PRESÃ. Adunarea
Generalã Extraordinarã a Acþionarilor S.C.
AEROTEH S.A., cu sediul în Bucureºti, B.dul
Iuliu Maniu, nr. 220A, sector 6, CIF RO
448560, J40/23/1990, întrunitã la prima
convocare în data de 10.04.2014, ora 12:00
la sediul societãþii, constatã cã sunt
îndeplinite condiþiile legale ºi statutare privind
þinerea acesteia. La adunare au fost prezenþi
22 acþionari ce deþin un numãr de 2.786.433
acþiuni, adicã 65,98 % din capitalul social, din
care 22 persoane fizice în nume propriu.
Dupã îndeplinirea tuturor formalitãþilor cerute
de lege ºi actul constitutiv pentru þinerea
adunãrii, Adunarea Generalã Extraordinarã a
Acþionarilor a adoptat prezenta: HOTÃRÂRE
prin care s-au stabilit urmãtoarele: 1. Cu un
numãr de 2.786.433 voturi pentru –
reprezentând 100% din voturile exprimate,
(65,98 % din capitalul social), fãrã voturi
împotrivã ºi fãrã abþineri, se aprobã
mandatarea Consiliului de Administraþie al
societãþii, pe o perioadã de un an de la data
publicãrii hotãrârii Adunãrii Generale
Extraordinare a acþionarilor în Monitorul
Oficial al României - partea a IV-a, de a de-
cide încheierea de acte de dobândire,
înstrãinare (inclusiv casãri), schimb, sau de
constituire în garanþie a unor active din
categoria activelor imobilizate ale societãþii, a
cãror valoare depãºeºte, individual, sau
cumulat, pe durata unui exerciþiu financiar,
20% din totalul activelor imobilizate, mai puþin
creanþele, în limita a 2.500.000 RON, cu
respectarea intereselor patrimoniale ale
societãþii. 2. Cu un numãr de 2.786.433 voturi
pentru – reprezentând 100% din voturile
exprimate, (65,98 % din capitalul social), fãrã
voturi împotrivã ºi fãrã abþineri, se aprobã
mandatarea Consiliului de Administraþie pe o
perioadã de un an de la data publicãrii
hotãrârii Adunãrii Generale Extraordinare a
acþionarilor în Monitorul Oficial al României -
partea a IV-a, de a decide vanzarea
urmatoarelor imobile: - Apartament 2
camere, situat în Str. Crainicului, nr.1, bl.Z7,
sc.B, ap.27, sector 6, Bucureºti; - Apartament
3 camere, situat în B.dul Iuliu Maniu, nr.188,
bl. C, sc.A, ap.23, sector 6, Bucureºti; -
Apartament 4 camere, situat în Str. Lacul
Zãnoaga, nr.35, bl. M9, sc. B, ap.72, sector 6,
Bucureºti; - Apartament 4 camere, situat în
Str. Bãbeºti, nr.3, bl.57, sc.B, ap. 14, sector 6
, Bucureºti; 3. Cu un numãr de 2.786.433
voturi pentru – reprezentând 100% din
voturile exprimate, (65,98% din capitalul so-
cial), fãrã voturi împotrivã ºi fãrã abþineri, se
aprobã mandatarea preºedintelui Consiliului
de Administraþie pentru îndeplinirea tuturor
formalitãþilor în executarea hotãrârilor luate
de Adunarea Generalã Extraordinarã a
Acþionarilor. 4. Cu un numãr de 2.786.433
voturi pentru –reprezentând 100% din
voturile exprimate, (65,98% din capitalul so-
cial), fãrã voturi împotrivã ºi fãrã abþineri se
aprobã data de 28.04.2014, ca datã de
înregistrare a acþionarilor. Prezenta hotãrâre
a Adunãrii Generale Extraordinare a
Acþionarilor a fost încheiatã astãzi,
10.04.2014, la sediul societãþii, în cinci
exemplare originale. Preºedintele Consiliului
de Administraþie, Ing. Bãnuþ Dumitru.*
COMUNICAT DE PRESÃ. Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor S.C.
AEROTEH S.A., cu sediul în Bucureºti,
B.dul Iuliu Maniu, nr. 220A, sector 6, CIF RO
448560, J40/23/1990, întrunitã la prima
convocare în data de 10.04.2014, ora 11:00
la sediul societãþii, constatã cã sunt
îndeplinite condiþiile legale ºi statutare
privind þinerea acesteia. La adunare au fost
prezenþi 22 acþionari ce deþin un numãr de
2.786.433 acþiuni, adicã 65,98 % din
capitalul social, din care 22 persoane fizice
în nume propriu. Dupã îndeplinirea tuturor
formalitãþilor cerute de lege ºi actul
constitutiv pentru þinerea adunãrii, Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor a adoptat
prezenta: HOTÃRÂRE prin care s-au stabilit
urmãtoarele: 1. Cu un numãr de 187.045
voturi pentru – reprezentând 100% din
voturile exprimate, (4,43% din capitalul so-
cial), fãrã voturi împotrivã, cu abþinerea
preºedintelui Consiliului de administraþie
BÃNUÞ DUMITRU - acþ ionar ºi a
administratorului Popescu Nicolae Iulian
–acþionar, se aprobã situaþiile financiare
anuale, respectiv bilanþul contabil, contul de
profit ºi pierdere, situaþia modificãrilor
capitalului propriu, situaþia fluxurilor de
trezorerie, date informative, situaþia activelor
imobilizate ºi notele explicative ale situaþiilor
financiare anuale, întocmite pentru exerciþiul
financiar din anul 2013, pe baza rapoartelor
prezentate de Consiliul de Administraþie ºi
de Auditorul financiar. 2. Cu un numãr de
2.786.433 voturi pentru –reprezentând 100
% din voturile exprimate, (65,98% din
capitalul social ), fãrã voturi împotrivã ºi fãrã
abþineri, se aprobã Raportul auditorului
financiar “CNC AUDIT FINANCIAR SRL”
pentru anul 2013. 3. Cu un numãr de
187.045 voturi pentru –reprezentând 100%

din voturile exprimate, (4,43% din capitalul
social), fãrã voturi împotrivã, cu abþinerea
preºedintelui Consiliului de administraþie
BÃNUÞ DUMITRU -acþ ionar ºi a
administratorului Popescu Nicolae Iulian
–acþionar, se aprobã descãrcarea de
gestiune a administratorilor societãþii pentru
activitatea desfãºuratã în exerciþiul financiar
din anul 2013, în baza rapoartelor
prezentate. 4. Cu un numãr de 2.786.433
voturi pentru –reprezentând 100% din
voturile exprimate, (65,98% din capitalul so-
cial), fãrã voturi împotrivã ºi fãrã abþineri, se
aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi
programul de activitate pentru exerciþiul
financiar 2014. 5. Cu un numãr de 2.786.433
voturi pentru –reprezentând 100% din
voturile exprimate, (65,98% din capitalul so-
cial), fãrã voturi împotrivã ºi fãrã abþineri, se
aprobã Planul de investiþii pentru anul 2014.
6. Cu un numãr de 2.786.433 voturi pentru
–reprezentând 100% din voturile exprimate,
(65,98% din capitalul social), fãrã voturi
împotrivã ºi fãrã abþineri, se aprobã
repartizarea pe destinaþii a profitului net
realizat în anul 2013, conform propunerii
Consiliului de Administraþie astfel: - Cota de
participare a Preºedintelui societãþii la
profitul net - 1.264.759,00 Lei; - Rezerva
reprezentând reduceri le pentru
sponsorizare -67.311,00 Lei; - Dividende -
7.306.470,00 Lei; TOTAL PROFIT NET
REPARTIZAT -8.638.540,00 Lei. Dividendul
brut este de 1,7309 lei/actiune. Dividendele
vor fi plãtite actionarilor, în termen de maxim
6 luni de la data prezentei Adunãri Generale
Ordinare. Beneficiazã de dividende
acþionarii înscriºi în registrul acþionarilor la
data de înregistrare ce va fi stabilitã de
prezenta Adunare Generalã Ordinarã în
conformitate cu prevederile art. 238 din
Legea nr. 297/2004 privind piaþa de capital.
7. Cu un numãr de 187.045 voturi pentru –
reprezentând 100% din voturile exprimate,
(4,43% din capitalul social), fãrã voturi
împotrivã, cu abþinerea preºedintelui
Consil iului de administraþie BÃNUÞ
DUMITRU - acþionar ºi a administratorului
Popescu Nicolae Iulian – acþionar, se
aprobã remuneraþia cuvenitã membrilor
Consiliului de Administraþie pentru exerciþiul
financiar din anul 2014, astfel: - pentru
Preºedintele Consiliului de Administraþie, în
cuantum de 55.000 lei brut / lunã; - pentru
cei lal þ i membri ai Consi l iului de
Administraþie, în cuantum de 1.300 lei brut /
lunã / membru al C.A. 8. Cu un numãr de
187.045 voturi pentru – reprezentând 100%
din voturile exprimate, (4,43% din capitalul
social), fãrã voturi împotrivã, cu abþinerea
preºedintelui Consiliului de administraþie
BÃNUÞ DUMITRU - acþ ionar ºi a
administratorului Popescu Nicolae Iulian
–acþionar, se aprobã limitele generale
(maxime) de remunerare pentru Directorul
General –în cuantum de maximum 65.000
lei brut/lunã ºi remuneraþia suplimentarã a
administratorilor însãrcinaþi cu funcþii
specif ice în cadrul Consi l iului de
Administraþie, membrii Comitetului de audit,
organizat potrivit legii ºi opþiunii Consiliului
de Administraþie, conform art. 153 18 din
Legea nr. 31/1990 R, astfel cum a fost
modificatã prin Legea nr. 441/2006 –în
cuantum de 500 lei brut/ºedinþã/persoanã.
9. Cu un numãr de 277.045 voturi pentru –
reprezentând 100% din voturile exprimate,
(6,56% din capitalu social), fãrã voturi
împotrivã ºi cu abþinerea preºedintelui
Consil iului de administraþie BÃNUÞ
DUMITRU - acþionar, se aprobã cota de
participare la profitul societãþii a Directorului
General - Preºedinte al Consiliului de
Administraþie, adicã o cotã din profitul net al
societãþii egalã cu 2,75% din cifra de afaceri.
10.Cu un numãr de 2.786.433 voturi pentru
–reprezentând 100% din voturile exprimate,
(65,98% din capitalul social), fãrã voturi
împotrivã ºi fãrã abþineri, se aprobã
repart izarea sumelor reprezentând
dividende, corespunzãtoare exerciþiului
financiar 2009, neridicate de cãtre acþionari
în termenul de prescripþie de 3 ani, la
capitolul “alte rezerve –surse proprii de
finanþare”. 11. Cu un numãr de 187.045
voturi pentru –reprezentând 100% din
voturile exprimate, (4,43% din capitalul so-
cial), fãrã voturi împotrivã, cu abþinerea
preºedintelui Consiliului de administraþie
BÃNUÞ DUMITRU - acþ ionar ºi a
administratorului Popescu Nicolae Iulian –
acþionar, se aprobã mandatarea Consiliului
de Administraþie pentru îndeplinirea tuturor
formalitãþilor în executarea hotãrârilor luate
de Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor. 12. Cu un numãr de 2.786.433
voturi pentru –reprezentând 100% din
voturile exprimate, (65,98% din capitalul so-
cial), fãrã voturi împotrivã ºi fãrã abþineri se
aprobã data de 28.04.2014, ca datã de
înregistrare a acþionarilor. Prezenta hotãrâre
a Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor
a fost încheiatã astãzi, 10.04.2014, la sediul
societãþii, în cinci exemplare originale.
Preºedintele Consiliului de Administraþie,
Ing. BãnuþDumitru.*
CONVOCARE AGA. Consi l iul de
administratie al S.A.I. Vanguard Asset Man-
agement S.A., cu sediul in Bucuresti, sector
2, B-dul Carol I, nr. 34-36, etaj 10, cladirea
International Business Center Modern,
inmatr iculata la Ofic iul Registrului
Comertului sub nr. J40/12600/1998, Cod
Unic de Inregistrare 11344069, in temeiul

art. nr. 117 din Legea nr. 31/1990,
republicata, convoaca Adunarea Generala
Ordinara a Act ionari lor la data de
22.05.2014, ora 9:00, la sediul societatii,
pentru toti actionarii inregistrati in registrul
actionarilor la sfarsitul zilei de 15.05.2014,
cu urmatoarea ordine de zi: A. Adunarea
generala ordinara a actionarilor: 1.
Prezentarea si aprobarea raportului de
gestiune al administratorilor pe anul 2013. 2.
Descarcarea de gestiune a administratorilor
pentru exercitiul financiar aferent anului
2013. 3. Prezentarea raportului auditorului
financiar privind situatiile financiare pe anul
2013. 4. Prezentarea si aprobarea situatiilor
financiare pe anul 2013. 5. Aprobarea
Programului de activitate si a Bugetului de
venituri si cheltuieli pentru anul 2014. In
cazul in care cvorumul necesar nu se va
intruni la data mentionata, Adunarea
Generala Ordinara se va tine la data de
23.05.2014, la aceeasi ora si in acelasi loc,
cu aceeasi ordine de zi. Documentele si
materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi a
adunarii, precum si formularul de procura
speciala pot fi obtinute de la sediul societatii.
Actionarii pot participa la adunare personal
sau prin reprezentanti, in baza unei procuri
speciale, conform dispozitiilor legale.
Presedintele Consiliului de administratie,
Sîrghe Maria-Magdalena.*

ADMINISTRATORUL unic al S.C.
AGROMEC S.A. VIDRA, avand numar de
ordine in Registrul Comertului
J23/2127/2002, Cod Unic de Inregistrare
2789602, atribut fiscal RO, in temeiul
prevederilor legale, convoaca Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor pentru data
de 15.05.2014, ora 10:00, la sediul social al
societatii din Comuna Vidra, Jud. Ilfov,
pentru toti actionarii inregistrati la S.C. R.I.T.
S.R.L. Tg. Mures la data de 29.04.2014,
stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea
ordine de zi: 1. Raportul Administratorului
Unic si raportul cenzorilor de verificare si
certificare a situatiilor financiare pe anul
2013; 2. Prezentarea si aprobarea Bilantului
Contabil si a contului de profit si pierderi pe
anul 2013; 3. Aprobarea Bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul 2014; 4.
Aprobarea cumparari i in leasing/
contractarea unui credit pentru
achizit ionarea de utilaje agricole si
echipamente, sau alte modalitati de achizitie
prin subventii ale Guvernului Romaniei sau
Uniunii Europene - Programe de Finantare
Europene; 5. Aprobarea contractarii unui
credit/ imprumut de la o unitate creditoare
BANCA sau IFN in vederea finantarii
lucrarilor din campania anului 2014; 6.
Aprobarea semnarii contractelor de
fideiusiune pentru S.C. AGROMEC TRANS
S.R.L.. Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor pentru data de 15.05.2014, ora
14:00, la sediul social al societatii din
Comuna Vidra, Jud. Ilfov, pentru toti
actionarii inregistrati la S.C. R.I.T. S.R.L. Tg.
Mures la data de 29.04.2014, stabilita ca
data de referinta, cu urmatoarea ordine de
zi: 1. Recodificarea obiectului de activitate.
2. Majorarea capitalului social de la suma de
100.000 lei, prin emiterea a 1.000.000
actiuni noi a cate 0,1 Lei, in valoare totala de
100.000 Lei, pana la suma de 200.000 lei. 3.
Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al
S.C. AGROMEC VIDRA S.A., in
conformitate cu dispozitiile art. 204 din
Legea nr. 31/1990, republicata. Participarea
se face in nume propriu sau prin
reprezentare, pe baza de procura speciala
incredintata altui actionar, sau pe baza de
procura speciala autentificata incredintata
altei persoane decat actionari, cu exceptia
administratorilor, ce va fi depusa pana la
data de 06.05.2014 la sediul social al
societatii. Actionarii persoane juridice vor fi
reprezentat i pr in persoana careia
reprezentantul legal i-a delegat acest drept
prin procura speciala. Formularele pentru
procuri speciale de reprezentare se pot
ridica de la sediul societatii, incepand cu
data de 02.05.2014. Dupa completarea si
semnarea lor, un exemplar al procurii
speciale se va depune/expedia la sediul
societatii, cel de al doilea urmand a fi
inmanat reprezentantului, care il va avea
asupra sa in adunarea generala. Procura va
cont ine numele si semnatura
reprezentantului legal, numele/ calitatea
mandatarului, precizarea obiectului procurii
si stampila persoanei juridice. Materialele ce
vor fi prezentate in cadrul adunarilor pot fi
consultate la sediul social al societatii. In
cazul in care in data de 15.05.2014 nu se
indeplinesc conditiile legale pentru tinerea
adunarilor, aceastea se convoaca in ziua de
22.05.2014, la ora 10:00 respectiv ora
14:00, la aceeasi adresa, in aceleasi conditii
si cu aceeasi ordine de zi.*

CONSILIUL de Administratie al S.C. RCS &
RDS S.A. (“Societatea”), avand Codul Unic
de Inregistrare 5888716 si numar de ordine
in registrul comertului J40/12278/1994,
convoaca, la sediul social din Bucuresti str.
Dr. Staicovici, nr.75, Forum 2000 Building,
faza I, et. 2, sector 5, Adunarea Generala
Ordinara a Act ionari lor la data de
20.05.2014, ora 14:30, cu urmatoarea
ordine de zi: 1. discutarea, aprobarea sau
modificarea situatiilor financiare ale
Societatii aferente exercitiului financiar al
anului 2013, pe baza rapoartelor prezentate
de consiliul de administratie si de auditorul
financiar, precum si fixarea dividendului; 2.
revocarea, respectiv alegerea de membri ai
consiliului de administratie si stabilirea
duratei mandatului acestora; 3. Stabilirea
competentelor pentru fiecare dintre membrii
consiliului de administratie; 4. numirea
auditorului financiar si stabilirea duratei
minime a contractului de audit financiar,
precum si imputernicirea consiliului de
administratie sa negocieze contractul,
conditiile financiare ale colaborarii si sa
semneze contractul cu auditorul financiar; 5.
fixarea remuneratiei membrilor consiliului de
administratie pentru exercitiul financiar in
curs; 6. aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2014; 7. stabilirea si
repartizarea profitului inregistrat in anul
2013; 8. aprobarea descarcarii de gestiune
a consiliului de administratie pentru
exercitiul financiar al anului 2014; 9.
rat i f icarea hotarari i consi l iului de
administratie nr.10408/07.04.2014, precum
si a celorlalte hotarari adoptate de consiliul
de administratie si a altor acte emise in
perioada cuprinsa intre adunarile generale;
10. imputernicirea consi l iului de
administratie si/sau a oricarui administrator
sa efectueze inregistrarea hotararilor si a
celorlalte acte la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti,
precum si sa indeplineasca orice acte si
fapte necesare pentru aducerea la
indeplinire a hotararilor adoptate. In caz de
neintrunire a cvorumului, adunarea generala
ordinara se va desfasura pe data de
28.05.2014, la aceeasi ora, aceeasi adresa
si cu aceeasi ordine de zi. Actionarii
Societatii inregistrati la data de 30 aprilie
2014 in registrul actionarilor tinut de
Consiliul de Administratie al Societatii au
dreptul de a participa si de a vota in cadrul
adunarii generale a actionarilor. Actionarii
Societatii pot participa la Adunarea
Generala Ordinara fie direct, fie prin

reprezentare, in baza unei procuri acordate
pentru aceasta adunare, cu exceptia cazului
in care actionarul este reprezentat de
reprezentantul sau legal. Procura trebuie
inregistrata la sediul Societatii cel tarziu cu
48 ore inainte de data la care este
programata adunarea generala. Potrivit
dispozitii lor Legii nr.31/1990 privind
societatile comerciale republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare si
prevederilor actului constitutiv actualizat al
Societatii, hotararile pot fi adoptate si prin
corespondenta sau actionarii pot participa la
dezbateri si pot vota prin videoconferinta sau
teleconferinta, urmand ca procesele verbale
de sedinta si celelalte documente aferente
sa fie semnate prin corespondenta.
Presedinte CA Alexandru OPREA.*

RAPORT CURENT. (conform
Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006). Data
raportului: 11.04.2014. Denumirea
emitentului: Societatea SCIM S.A.
Constanþa. Sediul social: Constanþa, str.
Viforului, nr. 4, jud. Constanþa. Tel.
0241/582.000; 831.881, fax 0241/584.678;
831.891. Nr. ORC Constanþa: J13/664/1991,
C.I.F.: 1867176. Capital social subscris si
varsat: 2.297.607,50 lei. Piata reglementata
pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
emise de Societatea SCIM S.A. Constanþa
este Bursa de Valori Bucuresti - Piata
RASDAQ. Eveniment important de raportat:
Adunarea Generalã Extraordinarã a
Acþionarilor Societãþii SCIM S.A., cu sediul în
Constanþa, str. Viforului, nr. 4, jud. Constanþa,
nr. Reg. Com. J13/664/1991, CIF 1867176,
întrunitã în ºedinþã în data de 10.04.2014, la
sediul secundar al societãþii din Nãvodari,
Popas III – Mamaia, Km 2, Complex de
locuinþe Hera (parter), jud. Constanþa, cu o
prezenþã a acþionarilor reprezentând 96,60%
din capitalul social, ºi cu 96,60% voturi din
capitalul social valabil exprimate, aferente
unui numãr de 888.100 acþiuni, cu
unanimitate de voturi (888.100 voturi valabil
exprimate deþinute de acþionarii prezenþi, din
care: 888.100 „pentru”, 0 „împotrivã” 0 ºi 0
abþineri) a HOTÃRÂT: 1. Aprobarea retragerii
de la tranzacþionarea pe piaþã a valorilor
mobiliare emise de Societatea SCIM S.A. ºi
radierea acestora de la ASF, cu consecinþa
dobândirii caracterului de societate pe acþiuni
de tip închis. 2. Aprobarea preþului de 4,06
lei/acþiune care va a fi achitat de societate
acþionarilor care opteazã pentru retragerea
din societate, stabilit prin raportul întocmit
evaluatorul independent acreditat ANEVAR,
autorizat ASF, Societatea ALFA CHIM CON-
SULTING S.R.L., cu sediul în Timiºoara. 3.
Aprobarea modalitãþii de retragere din
societate a acþionarilor care nu sunt de acord
cu hotãrârea AGEA de retragere de la
tranzacþionare a valorilor mobiliare emise de
societate, cu respectarea prevederilor
Dispunerii de mãsuri a CNVM nr.
8/15.06.2006. Astfel, toþi acþionarii înregistraþi
la data de referinþã care nu au participat la
AGEA din data de 10.04.2014 urmeazã sã fie
informaþi prin scrisoare recomandatã cu
confirmare de primire cu privire la hotararea
AGEA de retragere de la tranzacþionare ºi cu
privire la preþul pe acþiune care urmeazã a fi
achitat în cazul retragerii. S-a aprobat
termenul de 45 de zile care curge de la data
de înregistrare a hotãrârii AGEA pentru
depunerea cererilor de retragere din
societate de cãtre acþionarii care nu vor fi de
acord cu hotãrârea de retragere de la
tranzacþionare a valorilor mobiliare emise de
societate. Cererea de retragere fie se va
transmite la sediul secundar al societãþii din
Nãvodari, Popas III – Mamaia, Km 2, Com-
plex de locuinþe Hera (parter), jud. Constanþa
prin scrisoare recomandatã cu confirmare de
primire, fie se va depune personal la sediul
secundar al societãþii din Nãvodari, Popas III
– Mamaia, Km 2, Complex de locuinþe Hera
(parter), jud. Constanþa ºi se va semna în faþa
persoanei mandatate de societate în acest
scop. Cererea de retragere semnatã de cãtre
acþionar este irevocabilã ºi va cuprinde ºi
modalitatea prin care se doreºte efectuarea
plãþii, respectiv prin mandat poºtal la
domiciliul acþionarului, cu confirmare de
primire sau prin virament bancar în contul
personal al acþionarului. Vor putea depune
cerere de retragere acþionarii existenþi la data
de înregistrare cu condiþia ca aceºtia sã fi
deþinut respectivul pachet de acþiuni ºi la data
de referinþã a adunãrii. Acþionarilor care vor
solicita retragerea din societate li se va achita
contravaloarea acþiunilor în termen de 15 zile
lucrãtoare de la depunerea cererilor de
retragere, modelul de cerere de retragere
urmând a se afla la dispoziþia acþionarilor, la
sediul secundar al societãþii din Nãvodari,
Popas III – Mamaia, Km 2, Complex de
locuinþe Hera (parter), jud. Constanþa.
Hotãrârea AGEA de retragere de la
tranzacþionare se va da spre publicare în
douã cotidiene de circulaþie naþionalã. 4.
Stabilirea datei de 10.07.2014 ca datã de
înregistrare. 5. S-au mandatat: - dl. Beioglu
Antoniu George, dom. in Constanta, b-dul 1
decembrie 1918, nr.3, bl.F17, sc.C, et.3,
ap.51, identificat cu CI seria KT nr. 973620,
emisã de SPCLEP Constanta la data de
28.09.2011, director general, sa semneze
Contractul de Credit si Contractele de
Garantie, toate actele sidocumentele in
legatura cu acestea, precum si orice acte
modificatoare ale acestora, in vederea
aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in
AGA, si in general sa indeplineasca toate
actiunile si demersurile necesare sau utile in
scopul tranzactiei avute in vedere de
documentele mentionate in rezolutiile
adoptate in AGA; dl. Pindichi Cristian –
Preºedinte al Consiliului de Administraþie –
sã semneze hotãrârea/hotãrârile AGEA, în
numele ºi pe seama acþionarilor; - dna.
Grigore Daniela, dom. în Nãvodari, str.

Rândunelelor, nr. 1, bl. R8, sc. A, et. 4, ap. 14,
jud. Constanþa, identificatã cu CI seria KZ nr.
152200, cu efectuarea tuturor demersurilor
necesare realizãrii publicitãþii/înregistrãrii
hotãrârii AGEA la Oficiul Registrului
Comerþului Constanþa (depunere/ridicare
documente), în numele ºi pe seama
societãþii; - dna. Avram Anca-Maria, dom. în
mun. Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade, nr.
46G/14, jud. Cluj, identificatã cu CI seria KX
nr. 629094, cu efectuarea tuturor
demersurilor în raport cu instituþiile pieþei de
capital: ASF, BVB ºi Depozitarul Central
S.A., în numele ºi pe seama societãþii.
Preºedintele Consiliului de Administraþie,
PINDICHI CRISTIAN.*

RAPORT CURENT. Conform
Regulamentului CNVM nr. 1/2006 ºi potrivit
dispozitiilor Legii nr. 297/2004, Compania de
Navigaþie Fluvialã Românã Navrom S.A.
Galaþi, str. Portului, nr. 34, Cod Unic de
Înregistrare: 1639097, Telefon:
0236/461.022, Nr. O.R.C. Galaþ i :
J17/44/1991, Fax: 0236/460.190, Capital
social : 42.668.190 RON, E-mail :
navrom@navrom.ro, Piaþa de
tranzacþionare: RASDAQ, Evenimente
importante de raportat: Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor de la C.N.F.R.
Navrom S.A. Galaþi a avut loc la prima
convocare în data de 10.04.2014, ora 12:00,
cu o prezenþã a acþionarilor reprezentând
87,56% din capitalul social al societãþii. În
conformitate cu ordinea de zi acþionarii au
hotãrât cu unanimitate de voturi ,
urmãtoarele: 1. Aprobarea Raportului de
Gestiune al Consiliului de Administraþie pe
anul 2013 ºi descãrcarea de gestiune a
membrilor consiliului de administraþie pentru
exerciþiul financiar 2013; 2. Aprobarea
Raportului de audit pentru anul 2013. 3.
Aprobarea situaþiilor financiare individuale la
31.12.2013 ºi a contului de profit ºi pierderi
la 31.12.2013; conform situaþiilor financiare
în anul 2013 societatea a înregistrat o cifrã
de afaceri netã de 249.008.165 lei, venituri
totale de 272.157.082 lei, cheltuieli totale de
265.548.983 lei si un rezultat brut al
exercitiului financiar 6.608.099 lei. Profitul
net realizat la finele anului 2013 în sumã de
4.621.651 lei a fost repartizat astfel: 160.000
lei pentru rezerve legale ºi 4.461.651 lei
pentru surse proprii de finanþare, fãrã
acordarea de dividende; 4. Aprobarea
Situaþ i i lor f inanciare consolidate la
31.12.2013; 5. Aprobarea Bugetului de
Venituri ºi Cheltuieli pentru anul 2014, care
estimeazã obtinerea unui rezultat brut de
4.177.000 lei; Mandatarea Consiliului de
Administraþie, pentru a decide rectificarea
Bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru anul
2014; 6. Aprobarea Planului de Investiþii ºi
Programului de Reparaþii pentru anul 2014;
Mandatarea Consiliului de Administraþie,
pentru a decide realizarea Lucrãrilor de
Investiþii ºi Lucrãrilor de Reparaþii în anul
2014, în funcþie de posibilitãþile financiare
ale societãþii, inclusiv pentru contractarea de
credite ºi/sau constituire de gaj/ipotecã, în
vederea executãrii lucrãrilor necesare. 7.
Aprobarea datei de 02.05.2014 ca datã de
înregistrare conform art. 238 alin. 1 din
Legea nr. 297/2004. Acþionarul majoritar a
adus la cunoºtinþa Adunãrii Generale a
Acþionarilor urmatoarele: Constatã cã este
oportunã iniþierea procedurii de desprindere
a unei pãrþi din patrimoniul societãþii ºi
transmiterea ei cãtre o societate nou
înfiinþatã în acest scop în baza art. 250
alin.(1) din Legea Societãþilor Comerciale
nr.31/1990 ºi solicita Consiliului de
Administraþie sã studieze fezabilitatea unei
desprinderi precum ºi sã întreprindã toate
demersurile legale necesare. Nu s-au
adoptat hotãrâri asupra altor probleme. Date
ºi informaþii suplimentare se pot obþine la tel.
nr. 0236/461.022, int. 168. C.N.F.R.
NAVROM S.A. Director General Constantin
Hârþan.*

LICITATII
AA TOTAL INSOLVENCY IPURL,
identificata cu CIF 25931349, nr. de ordine în
tabloul practicienilor în insolvenþã: 0399,
având sediul social: str. Poet Grigore
Alexandrescu nr.83, sector 1, Bucureºti,
reprezentata legal prin practician în
insolvenþã Nistor Mandache Ioan, darã con-
form sentinþei comerciale din 18.05.2011,
pronunþatã în dosarul 53461/3/2010, aflat pe
rolul Tribunalului Bucureºti, Secþia a VII a, în
calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al
debitoarei SC AGNIS TRADING SA,
identificatã cu CUI 14991795, nr. înreg. La
Reg.Com.: J23/2986/2007, având sediul so-
cial STR. DI 3 NR. 9, COMUNA GLINA,
JUDEÞ ILFOV, vinde prin negociere directa,
bun imobil, conform caietului de sarcini.
Doritorii pot achizitiona caietul de sarcini de la
sediul lichidatorului. Informaþii suplimentare
la telefoanele: 021.212.17.36. *

ANUNÞ PRIVIND VÂNZAREA DE ACTIVE
CNM NAVROM S.A. (în faliment). CNM
NAVROM S.A. (în faliment), cu sediul în
Constanþa, Incintã Port, jud. Constanþa,
(dosar faliment nr. 9/118/1999) reprezentatã
prin lichidator judiciar PricewaterhouseCoo-
pers Business Recovery Services IPURL, cu
sediul în Bucureºti, Str. Barbu Vãcãrescu,
nr. 301 – 311, Lakeview Building, scoate la
vânzare prin licitaþie publicã ascendentã cu
strigare urmãtoarele bunuri imobile: 1.
Imobil situat în Galaþi, Str. Portului, Nr. 7,
judeþul Galaþi, compus din construcþie S + P
+ 2E + M, având Sc.= 663,75 mp ºi Scd.=
2.820,7 mp ºi Teren în suprafaþã de 940,141
mp, Preþ de pornire: 296.000 Euro; 2. Imobil
(spaþiu de depozitare) de tip P + 1, aflat în
incinta Portului Constanþa (Poarta 2), având
Sc.= 3.395,13 mp ºi Scd.= 5.264,98 mp.
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ANUNTURI DIVERSE

(continuare în pagina 10)

A.G.A.
(urmare din pagina 8)

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti


