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Evenimente important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare ale
Acționarilor nr.4 și 5 din data de 08.11.2017 (prima convocare).
La punctul 4 din convocatorul AGEA privind reducerea capitalului social, nu s-a
adoptat nici o hotărâre, întrucat nu au existat suficiente voturi « pentru » .
1.HOTĂRÂREA nr.4
Total voturi exprimate
Total voturi « pentru »
Total voturi « împotrivă »
Abțineri

– 479.345.483
- 472.961.183
- 6.384.300
0

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății THR Marea Neagră S.A
întrunită în data de 08.11.2017 la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat,
în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,
și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 472.961.183 voturi valabil exprimate,
reprezentând 81,69 % din capitalul social al societății și 98,62 % din capitalul social deținut
de acționarii prezenți, hotărăște :
Art.1. - Aprobă schimbarea formei de administrare a societății din sistem unitar, în
sistem dualist.
1

Art.2. - Aprobă modificările Actului constitutiv conform propunerilor din convocatorul
AGEA precum și noul Act Constitutiv al societății, ca urmare a opțiunii de administrare în
sistem dualist.
Art.3. - Imputernicește pe dna Georgiana Narcisa MOȘOIU să semneze Actul
Constitutiv al societății.
2. HOTĂRÂREA nr.5
Total voturi exprimate
Total voturi « pentru »
Total voturi « împotrivă »
Abtineri

– 479.345.483
- 479.345.483
0
0

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății THR Marea Neagra S.A
întrunită în data de 08.11.2017 la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat,
în condițiile Legii nr.31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,
și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 479.345.483 voturi valabil exprimate,
reprezentând 82,79 % din capitalul social al societății și 100 % din capitalul social deținut de
acționarii prezenți, hotărăște :
Art.1. - Se împuternicește dna Costina ZABERCA - șef departament juridic și/sau dl.
Cristian MAREȘ - consilier juridic, pentru ca singuri sau împreună, după cum vor găsi de
cuviință, să efectueze demersurile necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului
Comerţului şi a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.
Art.2. - Stabilește data de 28.11.2017 ca dată de de înregistrare și data de 27.11.2017
ca ex-date.
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