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RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006) 
Data raportului: 06.12.2016 
Denumire emitent: SSoocciieettaatteeaa  RROOMM NNAAVV  SS..AA..   
Sediul social: Braila, Str. Anghel Saligny Nr. 4, Jud. Braila 
Tel/Fax: 0239-612405; 0239-614261 
Nr. ORC Brăila: J09/87/1991 
C.I.F.: RO2251084 
Capital social subscris şi vărsat: 2.606.146,80 lei  
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de Societatea ROMNAV S.A. este Bursa de Valori 
Bucureşti, ATS - AeRO 
 
 
Eveniment important de raportat: 
 
Adunarea Generală Ordinar ă a Acţionarilor Societăţii ROMNAV S.A., cu sediul în Brăila, str. Anghel 

Saligny nr. 4, jud. Brăila, înregistrată la ORC Brăila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, întrunită în şedinţă în 

data de 05.12.2016 (a doua convocare), la sediul Societăţii, cu o prezenţă a acţionarilor reprezentând cu o 

prezenţă a acţionarilor reprezentând 80.6718% din capitalul social, şi cu 80.6718% voturi din capitalul social 

valabil exprimate, aferente unui număr de 2.171.789 acţiuni , cu unanimitate de voturi, a HOTĂRÂT : 

1. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2015, în valoare de 3.866.018 lei, sub formă de dividend 

(cont 457), rezultând un dividend brut de 1,78 lei/acţiune, şi termenului de plată a dividendelor în 

maxim de 6 luni de la data AGOA. 

2. Aprobarea modificării remuneraţiei Directorului general.  

3. Aprobarea înlocuirii garanţiilor la contractele de credit nr. 19/02.03.2010 şi nr. 262/07.02.2016, prin 

ridicarea ipotecii instituită asupra clădirii „Agenţia Portuară”, identificată prin CF nr. 71219, nr.cad. 

2247-C1, proprietatea ROMNAV S.A., si la contractul de credit nr. 10779/02.06.2016 cu cash colateral 

pana la incidenta sumei de 1.000.000 euro, in favoarea BRD Groupe Société Générale - Braila. 

In cazul in care valoarea trasa depaseste suma garantata de 1.000.000 euro aceasta va fi suplimentata cu 

cash colateral sau cu bunurile achizitionate ce fac obiectul contractului de credit. 

4. Mandatarea: 

- dlui.  Tudose Capelini Radian, dom. în mun. Brăila, str. Anton Pann, bl. AC3, sc. 4, ap. 85, jud. 

Brăila, identificat prin CI seria XR, nr. 464128, eliberată de SPCLEP Brăila, la data de 28.08.2013, să 

negocieze și să semneze actul adiţional la contractul de mandat cu Directorul general; 

- dlui. Antistescu Gheorghe, dom. în mun. Brăila, str. Ing. Anghel Saligny nr. 4, jud. Brăila, identificat 

cu CI seria XR nr. 287698, eliberată de SPCLEP Brăila, la data de 31.05.08, să semneze documentele 

de înlocuire a garanţiilor prevăzute la pct. 2; 

- dlui. Antistescu Gheorghe, cu datele de identificare de mai sus, să semneze hotărârea AGOA;  
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- dnei. Avram Anca-Maria, dom. în mun. Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 46G/14, jud. Cluj, 

identificată cu CI seria KX, nr. 629094, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 01.09.2008, să 

întreprindă demersurile de înregistrare şi publicitate a hotărârii AGOA, la Oficiul Registrului 

Comerţului Brăila (semnare, depunere, ridicare documente). 

5. Aprobarea datei de 21.12.2016 ca dată de înregistrare, datei de 20.12.2016 ca ex-date, şi datei de 

23.12.2016 ca data plăţii. 

 

Pct. 4. de pe ordinea de zi “Revocarea administratorilor.” şi pct. 5. “Alegerea unor noi administratori în 

poziţiile devenite vacante si stabilirea remuneratiei acestora.”, având în vedere lipsa candidaturilor pentru funcţia 

de administrator, urmează a se relua prin supunerea dezbaterii şi votului într-o viitoare AGOA. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,  

GHEORGHE ANTISTESCU 

 

L.Ş. 

 

 


