
 
 

Pagina 1 

 
 

RAPORT CURENT 
30.04.2020 

 
Raportul curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare si cele ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere 
Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.  
 
Data raportului: 30.04.2020 
Denumirea emitentului: QUALITANCE QBS SA („QUALITANCE”, „Societatea”) 
Sediul social: Str. Dr. Staicovici nr. 2, Opera Center II, Etaj 7, Sector 5, Bucuresti 
Numar de telefon/fax: (+4) 037 294 4741 / (+4) 031 816 1850 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO20438413 
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/265/2007 
Capitalul social subscris si varsat: 100.000 lei 
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: SMT-BVB 
COD LEI: 787200FHFL9NL7YNV596 
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Obligatiuni corporative nominative, 
negarantate, neconvertibile – simbol Q22E 
Catre:  Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 
 
Evenimente importante de raportat: Informatii referitoare la modificari in structura conducerii 
societatii, inclusiv la numirea lui Mike Edward Parsons in functia de Director General  
 
Decizia cu privire la numirea lui Mike Edward Parsons Parsons in functia de Director General face 

parte din planul strategic de dezvoltare al societatii in directia cresterii structurii actuale si a extinderii 

internationale asumate atat fata de investitori, cat si fata de echipa. Totodata, prin aceasta decizie, 

QUALITANCE isi reinnoieste angajamentul de companie globala de tehnologie si inovatie.  

 
Urmare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a QUALITANCE din data de 30.04.2020, 
Societatea doreste sa informeze investitorii asupra faptului ca au fost adoptate urmatoarele 
modificari in structura conducerii Societatii, dupa cum urmeaza: 
 

1. Se revoca din functia de Director General al Societatii dl. Radu Constantinescu si se 
acorda descarcare de gestiune acestuia pentru activitatea desfasurata in calitate de 
Director General al Societatii pana la data acestei hotarari. 

 
2. Se desemneaza in functia de Director General al Societatii, in locul dlui. Radu 

Constantinescu, dl. Michael Edward Parsons, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la 
data de 01.05.2020 pana la data de 01.05.2024. 

 
3. Se revoca din functia de administrator al Societății dl. Serban–Mircea Chiricescu si se 

acorda descarcare de gestiune acestuia pentru activitatea desfasurata in calitate de 
administrator al Societatii pana la data acestei hotarari. 

 
4. Se desemneaza in functia de administrator al Societatii, in locul dlui. Serban–Mircea 

Chiricescu, dl. Ioan-Mihnea Iacob, pentru un mandat valabil de la data de 01.05.2020 si 
pana la data de 26.11.2021. 

 

5. Se revoca din functia de Director General Adjunct al Societatii dl. Ioan-Mihnea Iacob si 
se acorda descarcare de gestiune acestuia pentru activitatea desfasurata in calitate de 
Director General Adjunct al Societatii pana la data acestei hotarari. 
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6. Se desemneaza in functia de Director General Adjunct al Societatii, in locul dlui. Ioan-
Mihnea Iacob, dl. Radu Constantinescu, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la data de 
01.05.2020 pana la data de 01.05.2024. 

 
 
De asemenea, urmare a aceleiasi hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor a QUALITANCE din 
data de 30.04.2020 au fost efectuate modificari ale actului constitutiv al QUALITANCE, precum si 
transferarea unor atributii din competenta Adunarii Generale a Actionarilor Societatii in competenta 
Consiliului de Administratie al Societatii. 
 
 
Astfel, Societatea a aprobat intocmirea unui Act Constitutiv actualizat al QUALITANCE, pentru a 
reflecta modificarile aprobate prin aceasta hotarare. 
 
 
Atasat spre referinta se regaseste hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a 
QUALITANCE nr. 3 din data de 30.04.2020. 
 
 
 
SEMNĂTURI  
 
Prin Director General 
Radu Constantinescu 
 
___________________ 
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QUALITANCE QBS S.A 
J40/265/2007, cod fiscal RO 20438413 

cu sediul pe str. Dr. Staicovici, 
nr. 2, etajul 7, sector 5, Mun. Bucuresti 

 
HOTARAREA NR. 3 

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 
din data de 30.04.2020 

 
Adunarea generala a actionarilor QUALITANCE QBS S.A. (‘’Societatea’’) are loc astazi, 
30.04.2020, ora 10:00, la sediul Societatii din Mun. Bucuresti, str. Dr. Staicovici, nr. 2, etajul 7, 
sector 5.  
 
Prezenta adunare generala a actionarilor (‘’Adunarea’’) se desfasoara cu participarea tuturor 
actionarilor Societatii, si anume: Radu Constantinescu si Ioan-Mihnea Iacob 
 
Toti actionarii Societatii au fost de acord cu renuntarea la formalitatile de convocare cerute 
pentru desfasurarea Adunarii, conform prevederilor actului constitutiv al Societatii (‘’Actul 
Constitutiv’’) si dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata (“LS”). 
 
Adunarea a adoptat urmatoarele HOTARARI, cu unanimitate de voturi, cu exceptia hotararilor 
prevazute la punctele 3, 4, 6 si 7, de mai jos, la adoptarea carora, dl. Ioan-Mihnea Iacob (in 
cazul hotararilor prevazute la punctele 3 si 6) respectiv dl. Radu Constantinescu (in ceea ce 
priveste hotararile prevazute la punctele 4 si 7) s-au abtinut de la vot, conform prevederilor 
legale aplicabile: 
 
1. Adunarea ia act de faptul ca prevederile legale si statutare privind convocarea Adunarii 

au fost respectate, toti actionarii Societatii fiind de acord cu renuntarea la procedura de 
convocare prevazuta de Actul Constitutiv si de LS. 

 
2. Se revoca din functia de administrator al Societatii dl. Serban–Mircea Chiricescu si se 

acorda descarcare de gestiune acestuia pentru activitatea desfasurata in calitate de 
administrator al Societatii pana la data acestei hotarari, si anume, pana la data de 
30.04.2020 inclusiv, ultima data de exercitare a mandatului fiind data de 30.04.2020. 

3. Se desemneaza in functia de administrator al Societatii, in locul dlui. Serban–Mircea 
Chiricescu, dl. Ioan-Mihnea Iacob, pentru un mandat valabil de la data de 01.05.2020 si 
pana la data de 26.11.2021. 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu votul pozitiv al dlui. Radu Constantinescu (care detine 
50% din capitalul social total al Societatii). Dl. Ioan-Mihnea Iacob, care detine 50% din 
capitalul social total al Societatii, s-a abtinut de la vot (conform dispozitiilor legale 
imperative aplicabile). Pe cale de consecinta, aceasta hotarare este adoptata cu votul 
pozitiv al tuturor actionarilor Societatii (100%) care au drept de vot in legatura cu aceasta. 

4. Se revoca din functia de Director General al Societatii dl. Radu Constantinescu si se acorda 
descarcare de gestiune acestuia pentru activitatea desfasurata in calitate de Director 
General al Societatii pana la data acestei hotarari, si anume, pana la data de 30.04.2020 
inclusiv, ultima data de exercitare a mandatului fiind data de 30.04.2020. 
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Aceasta hotarare a fost adoptata cu votul pozitiv al dlui. Ioan-Mihnea Iacob (care detine 50% 
din capitalul social total al Societatii). Dl Radu Constantinescu (care detine 50%  din 
capitalul social total al Societatii) s-a abtinut de la vot (conform dispozitiilor legale 
imperative aplicabile). Pe cale de consecinta, aceasta hotarare este adoptata cu votul 
pozitiv al tuturor actionarilor Societatii (100%) care au drept de vot in legatura cu aceasta. 

5. Se desemneaza in functia de Director General al Societatii, in locul dlui. Radu 
Constantinescu, dl. Michael Edward Parsons, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la data 
de 01.05.2020 pana la data de 01.05.2024.  

 
6. Se revoca din functia de Director General Adjunct al Societatii dl. Ioan-Mihnea Iacob si se 

acorda descarcare de gestiune acestuia pentru activitatea desfasurata in calitate de 
Director General Adjunct al Societatii pana la data acestei hotarari, si anume, pana la data 
de 30.04.2020 inclusiv, ultima data de exercitare a mandatului fiind data de 30.04.2020. 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu votul pozitiv al dlui. Radu Constantinescu (care detine 
50% din capitalul social total al Societatii). Dl. Ioan-Mihnea Iacob, care detine 50% din 
capitalul social total al Societatii, s-a abtinut de la vot (conform dispozitiilor legale 
imperative aplicabile). Pe cale de consecinta, aceasta hotarare este adoptata cu votul 
pozitiv al tuturor actionarilor Societatii (100%) care au drept de vot in legatura cu aceasta. 

7. Se desemneaza in functia de Director General Adjunct al Societatii, in locul dlui. Ioan-
Mihnea Iacob, dl. Radu Constantinescu, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la data de 
01.05.2020 pana la data de 01.05.2024. 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu votul pozitiv al dlui. Ioan-Mihnea Iacob (care detine 50% 
din capitalul social total al Societatii). Dl. Radu Constantinescu care detine 50%  din 
capitalul social total al Societatii s-a abtinut de la vot (conform dispozitiilor legale 
imperative aplicabile). Pe cale de consecinta, aceasta hotarare este adoptata cu votul 
pozitiv al tuturor actionarilor Societatii (100%) care au drept de vot in legatura cu aceasta. 

8. Se aproba transferarea urmatoarelor atributii din competenta Adunarii Generale a 
Actionarilor Societatii in competenta Consiliului de Administratie al Societatii, si anume: 

 
a) sa aleaga si sa revoce Directorul General, Directorul General Adjunct precum si orice 

alti directori ai Societatii catre care ar putea fi delegata conducerea Societatii conform 
prevederilor Legii 31/1990; 

b) să fixeze remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, a 
Directorului General si a Directorului General Adjunct;  

c) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie, a Directorului General si a 
Directorului General Adjunct; 

d) sa decida cu privire la mutarea sediului social al Societatii; 
e) sa decida cu privire la revocarea delegarii atributiilor Consiliului de Administratie catre 

Directorul General si Directorul General Adjunct, in cazul in care, la momentul 
respectiv, situatiile financiare ale Societatii nu sunt auditate. 

 
9. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a deciziilor mai sus 

mentionate, incepand cu data de 01.05.2020, dupa cum urmeaza: 
 

9.1. Articolul 10.2.2. se modifica si va avea urmatorul continut: 
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“10.2.2. In afara de dezbaterea oricaror altor probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii, 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este obligata: 
 
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale ale Societatii, pe baza 

rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, sa decida 
cu privire la propunerile privind repartizarea dividendelor; 

b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie al Societatii;  
c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de 

audit financiar; 
d) să fixeze remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administratie;  
e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie; 
f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii si, dupa caz, programul de 

activitate pentru exercitiul financiar urmator; 
g) sa hotarasca constituirea de garantii, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor 

unitati ale Societatii.” 
 

9.2. Articolul 10.3.1. se modifica si va avea urmatorul continut: 
 

“10.3.1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori 
este necesar sa fie adoptate decizii referitoare la oricare dintre urmatoarele chestiuni: 
a) schimbarea formei juridice a Societatii; 
b) modificarea obiectului de activitate al Societatii; 
c) infiintarea sau desfiintarea de filiale ale Societatii sau de sedii secundare (sucursale, 
puncte de lucru, agentii, reprezentante sau orice alte asemenea unitati fara 
personalitate juridica); 
d) prelungirea duratei Societatii; 
e) majorarea capitalului social al Societatii; 
f) reducerea capitalului social al Societatii; 
g) fuziunea Societatii cu alte societati sau divizarea Societatii; 
h) dizolvarea anticipata a Societatii; 
i)  conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau, dupa caz, a actiunilor 
la purtator in actiuni nominative; 
j) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta categorie; 
k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni; 
l) emisiunea de obligatiuni; 
m) orice cheltuiala sau investitie a Societatii in cuantum total de cel putin 150.000 
Euro/an respectiv de cel putin 50.000 Euro per operatiune, daca aceasta cheltuiala sau 
investitie nu se incadreaza in bugetul Societatii aprobat pentru anul respectiv; 
n) dobandirea de catre Societate a propriilor actiuni, in termenii si conditiile prevazute 
de lege; 
o) orice alta modificare a Actului Constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care 
aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este necesara potrivit legilor 
aplicabile si/sau Actului Constitutiv. 
 
Pe baza hotararii valabil adoptate a Adunarii Generale a Actionarilor, exercitiul 
atributiilor prevazute la punctul b) (numai cu privire la obiectul secundar de activitatea 
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al Societatii) pot fi delegate Consiliului de Administratie al Societatii.” 
 
9.3. Articolul 10.4.2. se modifica si va avea urmatorul continut: 

 
“10.4.2. Convocatorul va indica locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu 
menţionarea explicita a tuturor chestiunilor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. 
În cazul în care pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor figurează numirea 
oricaror administratori ai Societatii, convocatorul va indica faptul că lista cuprinzând 
informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale 
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator al Societatii, va fi la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia. Când pe ordinea de zi a 
adunarii figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va 
trebui să cuprindă textul integral al propunerilor de modificare.” 

 
9.4. Articolul 11.1.6. se modifica si va avea urmatorul continut: 
 
„11.1.6. Consiliul de Administratie va fi format din:  

● Radu Constantinescu; 
● Ioan-Mihnea Iacob; si  
● Maria Popescu.” 

1. 9.5. Dupa articolul 11.1.6. se insereaza un nou articol, articolul 11.1.7., care  va 
avea urmatorul continut: 

2. „11.1.7. Președintele Consiliului de Administrație este numit prin decizia 
Consiliului de Administrație. Actualul președinte al Consiliului de Administrație este dl. Radu 
Constantinescu.” 

9.6. Articolul 11.2.2. se modifica si va avea urmatorul continut: 
 
“11.2.2. Consiliul de Administratie al Societatii are urmatoarele atributii principale:  
a) sa stabileasca directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii; 
b) sa stabileasca politicile contabile si sistemul de control financiar al Societatii si sa aprobe 
planificarea financiara a Societatii; 
c) sa aleaga si sa revoce Directorul General, Directorul General Adjunct precum si orice alti 
directori ai Societatii catre care este delegata conducerea Societatii conform prevederilor 
Legii 31/1990; 
d) sa fixeze remuneratia cuvenita Directorului General si Directorului General Adjunct 
precum si a oricaror altor directori ai Societatii catre care este delegata conducerea Societatii 
conform prevederilor Legii 31/1990;  
e) sa se pronunte asupra gestiunii Directorului General si a Directorului General Adjunct; 
f) sa supravegheze activitatea directorilor; 
g) sa pregateasca si sa prezinte Adunarii Generale a Actionarilor raportul anual privind 
activitatea Societatii; 
h) sa introduca, daca e necesar conform legislatiei aplicabile, cereri pentru deschiderea 
procedurii insolventei Societatii, in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile ulterioare; 
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i) sa organizeze Adunarea Generala a Actionarilor si sa asigure implementarea hotararilor 
Adunarii Generale a Actionarilor; 
j) sa intocmeasca si sa actualizeze registrele Societatii, prevazute de legislatia aplicabila; 
k) sa aprobe orice cheltuiala sau investitie in cuantum total mai mic de 150.000 Euro/an, 
respectiv mai mic de 50.000 Euro per operatiune; aceasta restrictie nu se aplica daca 
respectiva cheltuiala sau investitie se incadreaza in bugetul Societatii aprobat pentru anul 
respectiv; 
l) sa aprobe mutarea sediului Societatii; 
m) sa adopte orice hotarari cu privire la:  
- oricare dintre chestiunile delegate in competenta Consiliului de Administratie de catre 
Adunarea Generala a Actionarilor; si/sau 
- orice alte chestiuni care nu sunt in mod expres rezervate in competenta Adunarii Generale 
a Actionarilor, conform legislatiei aplicabile. 

Consiliul de Admnistratie nu poate delega directorilor Societatii niciuna dintre atributiile 
mentionate la punctele a-h) si m) (prima teza), de mai sus, in acest ultim caz daca atributiile 
delegate de Adunarea Generala a Actionarilor catre Consiliul de Administratie s-a realizat in 
conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990. 

Implementarea deciziilor prevazute la punctele a) si b) de mai sus se poate realiza in baza 
hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.” 

 9.7. Articolul 11.3.3. se modifica si va avea urmatorul continut: 

“11.3.3. Consiliul de Administratie poate revoca delegarea atributiilor catre Directorul 
General si Directorul General Adjunct numai in situatia in care Societatea nu este, la 
momentul respectiv, supusa obligatiei de auditare.”  

 
9.8. Articolul 11.3.4. din Actul Constitutiv se elimina.  
 
9.9. Articolul 12.1. se modifica si va avea urmatorul continut: 
 
„12.1. Conducerea curenta a Societatii este delegata de catre Consiliul de Administratie al 
Societatii catre Directorul General al Societatii si catre Directorul General Adjunct al Societatii 
(”Directorii Societatii’’), in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.   
    
Directorul General al Societatii este dl. Michael Edward Parsons, numit pentru un mandat de 
4 ani, valabil de la data de 01.05.2020 pana la data de 01.05.2024.  
 
Directorul General Adjunct al Societatii este dl. Radu Constantinescu, numit pentru un 
mandat de 4 ani, valabil de la data de 01.05.2020 pana la data de 01.05.2024.” 

     9.10. Articolul 12.2. se modifica si va avea urmatorul continut: 

“12.2. Directorul General si Directorul General Adjunct au dreptul de a reprezenta Societatea in 
relatiile cu tertii, acestia putand sa actioneze atat impreuna cat si separat.  Fiecare dintre 
Directorul General si Directorul General Adjunct poate sub-delega aceste puteri de 
reprezentare altor persoane în baza unor împuterniciri speciale, în formă scrisă, forma 
autentică fiind necesară numai atunci când legea prevede astfel în mod expres. Consiliul de 
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Administrație, prin președintele său, păstrează prerogativa de reprezentare a Societății în 
raport cu Directorul General.” 

9.11. Articolul 12.5. se modifica si va avea urmatorul continut: 

“12.5. Directorul General, Directorul General Adjunct precum si orice alti directori ai 
Societatii catre care este delegata conducerea Societatii conform prevederilor Legii 31/1990 
nu pot fi revocati decat in baza deciziei Consiliului de Administratie al Societatii, adoptata cu 
o majoritate de 2/3 din membrii acestuia.”  

9.12. Articolul 12.6. se modifica si va avea urmatorul continut: 

“12.6. Modul de organizare a activitatii directorilor catre care este delegata conducerea 
Societatii conform prevederilor Legii 31/1990 poate fi stabilit prin Actul Constitutiv sau prin 
decizia Consiliului de Administratie.’’ 

10. Se aproba intocmirea unui Act Constitutiv actualizat al Societatii, pentru a reflecta 
modificarile aprobate prin prezenta hotarare.  

 
11. Se imputerniceste actionarul Radu Constantinescu pentru a semna in numele si pe seama 

tuturor actionarilor Societatii, Actul Constitutiv actualizat reflectand deciziile aprobate prin 
aceasta hotarare, precum si orice alte documente necesare pentru sau in legatura cu 
inregistrarea acestei hotarari la autoritatile competente. 

 
Prezenta hotarare a fost intocmita in 3 exemplare originale, semnate de catre toti actionarii. 
 
 
Radu Constantinescu   _____________________ 
 
Ioan-Mihnea Iacob   _____________________ 
 
 


