
 
Societatea INOX S.A. 

Sediul social: Oraş Măgurele, 

Str. Atomiştilor, Nr. 12, Jud. Ilfov; 

Tel.: 021.457.53.35; Fax: 021.457.53.40; 

Cod unic de înregistrare: RO 409430; 

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J23/2005/2006; 

Capitalul social subscris şi vărsat: 10.984.050 lei. 

 
Raport curent 

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori 
mobiliare emis de CNVM- art. 113 alin.1 lit. A pct. (1) lit.c) 

 
Data raportului: 30.01.2015 
Denumirea entitatii emitente:  INOX SA 
Sediul social: Magurele, str. Atomistilor, nr 12, judetul Ilfov 
Numarul de telefon/fax: 021 457.53.35/ 021 457.53.40 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 409430 
Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006   
Capital social subscris si varsat: 10.984.050,00 RON 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ 
 

Evenimente importante de raportat: 
Convocarea AGEA s-a realizat, potrivit prevederilor legale şi statutare, în baza 

hotărârii Consiliului de AdministraŃie al SocietăŃii, prin publicarea convocatorului în 
Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 7659 din 30.12.2014 şi în ziarul EVENIMENTUL 
ZILEI, ediŃia din data de 30.12.2014, precum şi cu înştiinŃarea instituŃiilor care au în 
competenŃă supravegherea pieŃei de capital in conditii legale de validitate, cu 
participarea actionarilor reprezentand 71,40% din totalul drepturilor de vot, persoane 
fizice si juridice, inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 16.01.2015. 
In temeiul Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, astfel cum a fost 
modificata si completata, a Legii 297/20004 privind piata de capital, cu cvorumul si 
majoritatea ceruta de lege, actionarii prezenti au emis urmatoarea Hotarare a Adunarii 
Generale Extraordinara a Actionarilor 

 În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menŃionată în 
convocator, a fost adoptată, conform dispoziţiilor legale şi statutare, următoarea: 
 

HOTĂRÂRE Nr 240 
 
 Actionarii Societatii,  intruniti in data de 30.01.2015, la sediul Societatii,  
reprezentand 71,40% (3.137.132 actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat 
cu unanimitate,  reprezentand 100%  din voturile celor prezenti si / sau reprezentati 
urmatoarele : 

 1. AcŃionarii au luat cunoştinŃă de conŃinutul Raportului Consiliului de 
AdministraŃie al SocietăŃii din data de 23.12.2014, privind cadrul juridic aplicabil 
tranzacŃionării acŃiunilor pe o piaŃă reglementată, respectiv a tranzacŃionării în cadrul 



unui sistem alternativ de tranzacŃionare, precum şi cu privire la prezentarea pieŃelor 
reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacŃionare pe care pot fi tranzacŃionate 
acŃiunile SocietăŃii, în conformitate cu Legea nr. 151/2014 şi pus la dispoziŃia acŃionarilor 
pe web site-ul SocietăŃii, în condiŃiile art. 1172 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
2. S-a dezbătut situaţia creată de lipsa cadrului legal de funcţionare a pieţei 

RASDAQ în conformitate cu Legea nr. 151/2014. 
 
3. Se respinge efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la 

tranzacŃionare a acŃiunilor emise de Societate pe o piaŃă reglementată (ex. piaŃa 
reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti ("BVB"), în calitate de operator 
de piaŃă), în conformitate cu Legea nr. 151/2014 şi cu reglementările incidente în 
vigoare. 

 
Voturi valabil exprimate deŃinute de acŃionarii prezenŃi/reprezentaŃi/care au votat 

prin corespondenŃă 3.137.132, reprezentând 71,40 % din capitalul social, aferente unui 
număr de 3.137.132 acŃiuni, din care impotriva 3.137.132 

 
4. Se aprobă  efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacŃionare 

pe Sistemul Alternativ de TranzacŃionare administrat de BVB, în calitate de operator de 
sistem – Categoria AcŃiuni (respectiv pe AeRO, conform Precizărilor Tehnice aprobate 
prin Decizia Directorului General al BVB nr. 981/18.12.2014), în conformitate cu Legea 
nr. 151/2014 şi cu reglementările incidente în vigoare. 

 
Voturi valabil exprimate deŃinute de acŃionarii prezenŃi/reprezentaŃi/care au votat 

prin corespondenŃă , 3.137.132 reprezentând 71,40 % din capitalul social, aferente unui 
număr de 3.137.132 acŃiuni, din care pentru 3.137.132 

 
5. Ca urmare a aprobării  hotărârii menŃionate la punctul 4, se constată că punctul 

5 de pe ordinea de zi a rămas fără obiect. 
 
6. Se aprobă mandatarea d-lui BAZAC ION, în calitate de Presedinte al 

Consiliului de Administraţie, să depună, să ridice documente şi să semneze, în numele 
SocietăŃii, orice documente necesare (inclusiv semnarea prezentei hotărâri) şi să 
efectueze toate procedurile şi formalităŃile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii 
AGEA, precum şi să reprezinte Societatea în relaŃiile cu Registrul ComerŃului, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, BVB, precum şi cu alte entităŃi publice sau 
private. Mandatarul sus-menŃionat va putea delega puterile acordate conform celor de 
mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar. 

 
Voturi valabil exprimate deŃinute de acŃionarii prezenŃi/reprezentaŃi/care au votat 

prin corespondenŃă 3.137.132 reprezentând 71,40 % din capitalul social, aferente unui 
număr de 3.137.132 acŃiuni, din care pentru 3.137.132 

 
7. Se aprobă data de 17.02.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea 

acŃionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de prezenta AGEA. 



 
Voturi valabil exprimate deŃinute de acŃionarii prezenŃi/reprezentaŃi/care au votat 

prin corespondenŃă 3.137.132 reprezentând 71,40 % din capitalul social, aferente unui 
număr de 3.137.132 acŃiuni, din care pentru 3.137.132 
 

8. Se aprobă data de 16.02.2015 ca dată “ex date”, respectiv dată anterioară 
datei de înregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotărârilor organelor 
societare, se tranzacŃionează fără drepturile care derivă din prezenta hotărâre, în 
conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acŃionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăŃilor 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Voturi valabil exprimate deŃinute de acŃionarii prezenŃi/reprezentaŃi/care au votat 

prin corespondenŃă 3.137.132 reprezentând 71,40 % din capitalul social, aferente unui 
număr de 3.137.132 acŃiuni, din care pentru 3.137.132 

 
Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pe pagina 

web a AutorităŃii de Supraveghere Financiară, pe pagina web a BVB, într-un cotidian de 
largă răspândire la nivel naŃional, precum şi pe web site-ul SocietăŃii: 
http://www.inoxsa.ro. 

 
 
 
 

 
          Preşedinte AGEA                                                                             Secretar AGEA 

 
 

 


