RAPORT CURENT
conform Legii 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

RAPORT CURENT
Data raportului: 29.03.2019
Denumirea entităţii emitente INTFOR SA
Sediul social Galati, str. Portului nr. 157
Numărul de telefon: 0236460361/fax: 0236460766
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J17/16/1991
Număr de ordine în Registrul Comerţului 1650044
Capital social subscris şi vărsat: 10.302.880 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: AeRO

Eveniment De Raportat: Convocator AGA din data de 09.05.2019

CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR INTFOR S.A.
Subscrisul, Consorțiul de administrator judiciar: CITR Filiala București SPRL, cu sediul în
București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et.3, Sector 2, înmatriculată la Registrul
Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală
RO 26171764 și BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul în București, str.
Învingătorilor, nr. 24, Clădirea Victory Business Center, et. 3, Sector 3, înmatriculată la
Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0239/2006 având CIF
RO20770187
în calitate de administratori judiciari ai Intfor SA (în insolventa, in insolvency, en procedure
collective), cu sediul în Galați, str. Portului, nr.157, cod 800211, CUI R1650044 şi J17/16/1991,
prin Incheierea de sedinta pronuntata in Camera de Consiliu in data de 06.07.2012, in dosarul nr.
8465/121/2011*, de catre Tribunalul Galati – Sectia a II-a Civila,

In temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si al Legii nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR
LA DATA DE 09.05.2019, ORA 11.00,
la sediul societăţii, Galaţi, Str. Portului Nr. 157
cu următoarea ordine de zi :
1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pe anul 2018.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2018.
3. Aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018. Repartizarea profitului. Descarcarea
de gestiune a consiliului de administratie pe anul 2018.
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 şi a programelor pe baza cărora a
fost fundamentat.
5. Aprobarea datei de inregistrare, 20.05.2019, conform art. 86 din Legea 24/2017.

DREPTUL DE PARTICIPARE
Pot participa toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor pană la sfarşitul zilei de
26.04.2019 (data de referinţă) sau reprezentanţii acestora, în baza mandatului sau a unei procuri
speciale.

A DOUA CONVOCARE
Dacă la data primei convocări din data de 09.05.2019 nu sunt îndeplinite condiţiile legale
privind prezenţa, a doua adunare se va desfăşura tot la sediul societăţii, la data de 10.05.2019, la
ora 11:00 pentru adunarea generala ordinara.
Actionarii au posibilitatea sa-si exercite drepturile conferite conform prevederilor articolelor 7 si
13 din Regulamentul nr. 6/2009
ALTE PRECIZĂRI
Începand cu data de 26.04.2019 la sediul societăţii, prin Compartimentul Acţionariat,
vor fi puse la dispoziţia acţionarilor documentele şi materialele informative referitoare la
problemele incluse în ordinea de zi precum şi formularele pentru procurile speciale în baza
cărora un acţionar poate fi reprezentat. Procurile speciale pot fi depuse cu 48 ore inainte de
adunare.

Accesul la adunarile generale a celor care au dreptul de participare se face pe baza
actului de identitate, a mandatului de reprezentare sau a procurii speciale.
Informaţii suplimentare la Compartimentul Juridic, tel. 0236-460361 interior 108, fax 0236460766, între orele 8:00 – 17:00.

ADMINISTRATOR SPECIAL
LISINSCHI G. ANDREI

