
 

 

 

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. 

 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

 

RAPORT CURENT 

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018 

Data raportului 09.04.2020 

 

Denumirea entitatii emitente: COCOR  S.A.  

Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C. Bratianu nr. 29-33, sector 3 

Telefon: 0213131403; Fax : 0213139848; email: office@cocor.ro 

Website: www.cocor.ro 

Cod unic de inregistrare: RO 327763 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8281/1991 

Capital social subscris si varsat: 12.067.640 lei  

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti  

Simbol emitent: COCR 

Cod LEI: 31570071VUNX186G6N61 

 

Evenimente semnificative de raportat 

 

INFORMATII REFERITOARE LA MODUL DE DESFASURARE A ADUNARII GENERALE 

ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23 APRILIE 2020 

 

COCOR S.A. informeaza acționarii asupra faptului că, in contextul Starii de urgenta decretata pe 

teritoriul Romaniei pentru prevenirea/limitarea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul 

populaţiei, cu luarea in considerare a dispozitiilor prevazute in Decretul 195/2010 si a Ordonantelor 

Militare din 2020 ce impun restrictii privind deplasarea persoanelor, Adunarea Generala Ordinara a 

Actionarilor convocata pentru data de 22/23 aprilie 2020 ora 12.00 se va desfasura cel mai probabil 

fara prezenta fizica a actionarilor. 

 

Societatea va asigura prin salariatii proprii desfasurarea sedintei in conformitate cu prevederile legale 

in vigoare. 

 

Recomandarea adresata actionarilor este de a-si exercita dreptul de vot asupra punctelor de pe 

ordinea de zi prin utilizarea votului prin corespondenta, conform instructiunilor din convocator.  

 

Reamintim ca buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu 

toate documentele insotitoare mentionate in convocator, se transmit pentru a fi inregistrate la 

societate pana in data de 21.04.2020 ora 10, astfel:  

- prin email folosind semnatura electronica, la adresa: office@cocor.ro  

- prin posta sau curier, la adresa: Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 4 - sala de consiliu, 

sector 3 

 

Materialele aferente sedintei, proiectele de hotarari, formularele de vot prin corespondenta, au fost si 

sunt disponibile pe website-ul societatii www.cocor.ro, sectiunea “Informatii investitori”. 

 

Presedintele Consiliului de Administratie, 

Popescu Management S.R.L.  

Prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu 

http://www.cocor.ro/

