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RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018) 
Data raportului: 14.11.2019 
Denumirea emitentului: PRODHART S.A.  
Sediul social: Iaşi, Bd. D. Mangeron nr. 71, jud. Iaşi 
Tel: 0232/270459,~8739; fax: 0232/270459 
Nr. ORC Iasi: J22/1550/1994 
C.I.F. 5828528 
Capital social subscris şi vărsat: 373.659,90 lei 
Sistemul alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de 
PRODHART S.A. este sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de BVB - ATS. 
 
Eveniment important de raportat: 
 
Administratorul unic al societăţii PRODHART S.A., cu sediul social în loc. Iaşi, Bd. D. Mangeron nr. 71, 
jud. Iaşi, înregistrată la ORC sub nr. J22/1550/1994, CIF 5828528, prin decizia adoptată la data de 
14.11.2019 a hotărât convocarea ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE şi ORDINARE A 
ACŢIONARILOR pentru data de 18.12.2019, respectiv 19.12.2019, în cazul neîntrunirii cvorumului de 
prezenţă la prima convocare, ora 11:00, respectiv 12:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 10.12.2019 care au dreptul de a participa şi de a 
vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi: 
 
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor: 

1. Aprobarea modificării art. 1 din Actul Constitutiv care va avea următorul conţinut: “Evidenţa 
acţionarilor este de tip listă şi e ţinută conform legii de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. cu sediul 
în București, Bulevardul Carol I 34-36, etaj 8, sector 2, înregistrată la O.R.C. sub nr. 
J40/5890/1997, CUI RO 9638020.”, aprobarea modificării art. 14 din Actul Constitutiv care va 
avea următorul conţinut: “Acţiunile societăţii se tranzacţionează pe sistemul alternativ de 
tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A..”, aprobarea modificării primei linii a 
art. 39 din Actul Constitutiv care va avea următorul conţinut: “-se ocupă de partea tehnică a 
organizării şedinţelor AGA (comunică cu ASF, Depozitarul Central, Bursa de Valori Bucureşti 
S.A., Registrul Comerţului), publică materialele de şedinţă (pentru convocări AGA şi hotărâri în 
urma şedinţelor).”, aprobarea modificării capitolului VIII din Actul Constitutiv care va avea 
denumirea „Auditorul financiar extern” în felul următor: modificarea art. 67 care va avea următorul 
conţinut: “Societatea va fi auditată de către un auditor financiar extern - persoană fizică sau 
juridică, în condiţiile prevăzute de  lege. Numirea, revocarea şi fixarea duratei minime de 
contractare a auditului financiar extern se realizează prin hotărârea adunării generale ordinare a 
acţionarilor.”, abrogarea următoarelor art. din Actul Constitutiv: art. 68, art. 69, art. 70, art. 71, art. 
72, art. 73 şi art. 89 şi aprobarea înlocuirii sintagmei cenzori cu sintagma „auditor financiar extern” 
peste tot unde este necesar în Actul constitutiv. 

2. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat. 
3. Stabilirea datei de 10.01.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 09.01.2020. 
4. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA 

ce va fi adoptată şi Actul Constitutiv actualizat. 
5. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA 

ce va fi adoptată la ORC de pe lângă Tribunalul Iaşi şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al 
României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.  

 
Ordinea de zi pentru şedinţa Adunării Generale Ordinare: 

1. Luarea la cunoştinţă a încetării mandatului cenzorilor şi, prin urmare, aprobarea radierii acestora 
din evidențele registrului comerţului. 




