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Nr. Iesire: 1517 / 16.04.2020 

 

 

 

RAPORT CURENT 

 

Conform Legii 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 

 

 

 

Data raportului:   15.04.2020 

Denumirea emitentului:   S.C. COMALEX S.A. 

Sediul social:  Alexandria, str. Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman 

E-mail:    comalexalexandria@gmail.com 

Cod unic de inregistrare:  1384767 

Nr. ordine in registrul comertului: J34/17/1991 

Capital social subscris si varsat: 1.424.485 lei 

Nr. total de actiuni:   569.794 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  

Bursa de Valori Bucuresti, simbolul de piata fiind COKG; ISIN: 

ROCOKGACNOR1; Tip: Actiuni; Segment: ATS; 

Categorie:AeRO Standrd 

 

 

 

Evenimente importante de raportat: 

Hotararea nr. 1/13.04.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) S.C.COMALEX S.A., convocata pentru 

data de 13/14.04.2020 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 13.04.2020, incepand cu 

orele 14:00, la sediul societatii din Alexandria , str. Libertatii nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman, 

avand indeplinite conditiile statutar-legale de cvorum. 

Convocatorul A.G.O.A. a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 

981/12.03.2020 si nr. 1157/25.03.2020 si in ziarul National nr. 6540/12.03.2020 si ziarul Romania 

Libera nr. 8593/26.03.2020. 

La lucrarile A.G.O.A. au participat: 

 actionari persoane juridice: Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului-

A.A.A.S., cu un numar de 305386 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei, adica 53,6748% din 

numarul total de actiuni/drepturi de vot (Formular de vot prin corespondenta); 

 actionari persoane fizice: Petcu Alexandru, cu un numar de 374 actiuni cu valoarea nominala de 

2,5 lei, adica 0,12247 % din numarul total de actiuni/drepturi de vot. 

Numarul total al drepturilor de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. a fost de 305.760 si 

corespunde unui numar de 305.760 actiuni/drepturi de vot. 
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Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere votul prin 

corespondenta al A.A.A.S. si votul domnului Petcu Alexandru, a fost adoptata: 

 

HOTĂRÂREA  

Nr. 1 / 13.04.2020 

1. AGOA votează împotriva negocierii şi aprobării indicatorilor de performanţă financiari şi 

nefinaniari rezultaţi din Planul de administrare. 

2. AGOA aprobă, în unanimitate de voturi, numirea auditorului financiar în persoana domnului 

Sfintes Ion în vederea auditării situaţiilor financiare ale societăţii COMALEX SA aferente anilor 

2019, 2020 şi 2021 şi remuneraţia acestuia. 

3. AGOA aprobă, în unanimitate de voturi, radierea din evidenţele Oficiului Registrului Comertului a 

auditorului Sfintes Ion, numit pentru auditarea situaţiilor financiare aferente anilor 2017 şi 2018. 

 

NOTĂ cu privire la punctul 1 de pe  ordinea de zi a AGOA:  

Preşedintele de şedinţă, în calitatea sa de Preşedinte al Consiliului de Administraţie se opune 

acestei hotărari, avand în vedere că AAAS s-a exprimat cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a 

AGOA în data de 25.03.2020, conform Buletinului de vot prin corespondenţă nr. P/20/4705, înaintea 

finalizării procesului de negociere a indicatorilor de performantă. Astfel, prin Decizia CA nr. 

18/13.04.2020 depusă de Preşedintele CA în şedinţa AGOA din data de 13.04.2020, se exprimă 

acordul CA cu privire la solicitările AAAS din adresele nr. P/20/5374 şi nr. P/20/5375 din data de 

08.04.2020 referitoare la noua formă a Actului adiţional la Contractul de mandat al administratorilor 

neexecutivi şi administratorului executiv. 

 

 

 

 


