
 

 

 
 

Către, 
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 
-Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 
 

RAPORT CURENT 
Conform Regulamentului A.S.F nr.5 / 2018 

 

Data raportului   23.11.2020 

Denumirea societăţii comerciale FEPER SA  

Sediul social: 
Bld. Prof. Dimitrie Pompei, nr.8, sector 2, 
Bucuresti 

Forma juridica: societate pe actiuni 

Numărul de telefon/fax/e-mail 
Tel/fax: 021/2420275 
E-mail:  office@feper.ro 
Web: www.feper.ro 

Codul unic de înregistrare la  
Oficiul Registrului Comerţului 

RO 752 

Număr de ordine în Registrul Comerţului   J40/1092/1991 

Piaţa reglementată pe care se 
tranzacţionează valorile mobiliare emise 

AeRO – piata de actiuni a B.V.B. 

Capitalul social subscris şi vărsat 36.378.218,60 LEI 

Principalele caracteristici ale valorilor 
mobiliare emise de societatea comercială  
 

363.782.186 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 
lei/acțiune 

 

Eveniment important de raportat : Hotărârea nr.3 a ADUNĂRII GENERALE 

ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII FEPER-S.A. din data de 23.11.2020 

 

HOTĂRÂREA nr. 3 

din 23.11.2020 
 

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Societăţii  FEPER-S.A., aşa cum aceştia au 
fost înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă din 9.11.2020, ţinut de către 
Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data 
de 23.11.20020, ora 12:00; 

SOCIETATEA F E P E R   SA 

BD.  PROF.  DIMITRIE  POMPEI,  Nr. 8,  SECTOR 2,  020337,  BUCUREŞTI,  ROMÂNIA, 

COD DE ÎNREGISTRARE FISCALǍ RO752,   Nr.   de  ordine   în   RC J/40/1092/1991, 

CAPITAL SOCIAL 36 378 218,60 RON, Cod IBAN : RO70RNCB0070002732000087 deschis la 

BCR-Sucursala Pipera,TELEFON/FAX:  021-242.02.75 

http://www.feper.ro/,     E-mail: office@feper.ro 
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Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr.21 din 
23.11.2020, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii  
FEPER-S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administraţie al Societăţii  
FEPER-S.A., publicată în  Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr.3734 din 21.10.2020, 
în ziarul Naţional din data de 21.10.2020 şi pe website-ul societăţii la adresa www.feper.ro  și 
având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul 
unui cvorum de 87.44 % din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență, în 
temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 (318.095.315 voturi 

pentru), care conţine, în sinteză, următorii indicatori: 
                                                                                                     - lei - 

Total venituri  39.664.247 

Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe 
profit)  

34.716.365 

Profit brut  4.947.882 

Profit net  4.042.471 

 

 Art. 2. Se aprobă planul de investiții pentru anul 2021, în forma prezentata de 

Consiliul de Administrație, în suma totală de 1.444.640 lei (313.664.466 voturi pentru, 

4.430.849 abtineri). 

 
Art. 3.  Se aprobă alegerea d-lui. Marius Adrian Moldovan, domiciliat în ......., ..........., 

de profesie economist, în funcția de membru a Consiliului de Administrație, pentru un 
mandat egal cu perioada ramasă pană la finele mandatului administratorilor ramași în 
exercițiu, respectiv pană la data de 18.03.2022 (313.475.543 voturi pentru; 4.619.772 abtineri). 

 
Art. 4.  Se aprobă  numirea d-lui Sorin Ion Rădulescu ca mandatar convențional din 

partea societății, pentru semnarea actului adițional la Contractul de Administrare (318.095.315 
voturi pentru). 

 
 Art. 5. Se aprobă data de 16.12.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare, a 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a 
acţionarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. (1) - (2) din Legea nr. 24/2017, şi  data 
de 15.12.2020, ca ex-date în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 
(318.095.315 voturi pentru). 
 
 Art. 6. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administratie, dl. Marius Adrian 
MOLDOVAN pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
(318.095.315 voturi pentru). 

  Art. 7. Se împuternicește dna. Cosmina Clemansa DEACONESCU pentru  efectuarea 
formalităţilor de  publicitate legală şi înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor (318.095.315 voturi pentru). 



 

 

 
 Documentele conţinând informaţiile, datele şi propunerile ce au stat la baza aprobărilor 

enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă şi se află  la 
societate. 

 
  Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 21 din 23.11.2020, în care 
este consemnată desfăşurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acţionarilor, întocmit şi 
semnat de către secretariatul tehnic ales în A.G.O.A., precum şi de preşedintele Consiliului de 
Administraţie, care a condus lucrările Adunării Generale Ordinare.  

 
În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu regulamentele şi 

instrucţiunile privind informarea continuă a acţionarilor, emise în aplicarea acestora, 
prezenta hotărâre se va da publicităţii, se va comunica Autorităţii de Supraveghere Financiară 
(A.S.F.) şi Sistemului Multilateral de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori 
Bucuresti şi va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti, pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a.  
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE SEDINȚĂ A.G.O.A, 
Marius Adrian Moldovan 

 


