
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCARE 

 

    Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. CHIMOPAR S.A., cu sediul in 

Bd.Theodor Pallady nr.50, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului 

Comertului sub nr. J.40/91/1991, C.U.I. 329942, in conformitate cu prevederile Legii 

nr.31/1990, modificata si completata, a Legii nr. 297/2004 si a Actului Constitutiv, 

convoaca la sediul societatii, in data de 31.07.2007, ora 10,00,  Adunarea Generala 

Extraordinara a Actionarilor, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor 

la sfarsitul zilei de 04.07.2007, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine 

de zi: 

 

             1. Aprobarea actului constitutiv al  societatii, actualizat, modificat si 

completat conform Legii nr. 441/2006, care va avea urmatoarul continut: 
                                                       
      Actionarii S.C. CHIMOPAR S.A. : 
 
 

1.   S.C. Jafco Holding Romania S.A., cu sediul in Bucuresti, sector 6, B-dul Iuliu 
Maniu, nr.309-317, et.1, nationalitate romana, aportul la capital este de 
14.969.977,50, numar de actiuni 5.987.991, cota de participare la beneficii si pierderi 
este de 73,152%; 

 
2.   S.I.F. Muntenia, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, sector 4, nationalitate 

romana, aportul la capital este de 2.958.147,50 lei, numar de actiuni 1.183.259, cota 
de participare la benficii si pierderi este de 14,455%; 

 
3.   Broadhurst  Investments Limited, cu sediul in Nicosia, str. Arch. Makarios III, 

Cipru, nationalitate cipriota, aportul la capital este de 645.170 lei, numar de actiuni 
258.068, cota de participare la beneficii si pierderi este de 3,153%; 
 

 
 

 
 
 



 
 

4.   S.C. Kilanchim Impex S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 3, Sos. Mihai Bravu, 
nr.88, bloc PA, ap. 6, nationalitate romana, aportul la capitalul social este de 
29.442,50 lei, numar de actiuni 11.777, cota de participare la beneficii si pierderi 
0,143%; 

 
5.   S.C. Parcons S.R.L., cu sediul in Timisoara, B-dul Tineretului, nr.3, jud. Timis, 

nationalitate romana, aportul la capital este de 352,50 lei, numar de actiuni 141, cota 
de participre la beneficii si pierderi este de 0,002%; 

 
6.    Asociatia Actionarilor din Romania, cu sediul in Bucuresti, sector 3, B-dul Unirii 

nr. 45, bloc E 3, et.3, ap.40, nationalitate romana, aportul la capitalul social 7,50 lei, 
numar de actiuni 3, cota de participare la beneficii si pierderi 0,00004%; 

 
7. S.C. Avrig 35 S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 13, parter, 

camera 6, sector 1 nationalitate romana, aportul la capitalul social este de 163.482,5 
lei, numar de actiuni 65.393, cota de participare la beneficii si pierderi 0,079%; 

 
8.   S.C. Corporatii & Investitii Financiare S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 3, 

Calea Victoriei nr.15 BFP, nationalitate romana, aportul la capital 1.250 lei, numar de 
actiuni 500, cota de participare la beneficii si pierderi 0,006%; 

 
9.   Actionari persoane fizice, aportul la capitalul social este de 1.766.112,50 lei, numar 

de actiuni 678.478, cota de participare la beneficii si pierderi 8,288%.  
 
aproba prezentul act constitutiv. 
 
Anexat depunem extrasul de la Registrul Independent “Depozitarul Central S.A.” din care 
reiese detaliat numarul actionarilor persoane fizice si datele de identificare, actiunile 
detinute precum si cota de participare la beneficii si pierderi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACT CONSTITUTIV 
 

AL 
 

S.C. CHIMOPAR S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLUL  I 

DENUMIREA,  FORMA  JURIDICA , SEDIUL, DURATA 

 
 
 Art. 1 - Denumirea societatii 
 
 Denumirea societatii este Societatea Comerciala CHIMOPAR S.A. Bucuresti. 
           In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, 
denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de 
capitalul social si numarul de inregistrare in registrul comertului. 

  
 Art.  2 - Forma juridica a societatii 
 
 Societatea Comerciala CHIMOPAR S.A. Bucuresti este persoana juridica romana, 
avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in 
conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv. 
 Tipul societatii S.C.CHIMOPAR S.A.:  societate deschisa. 
 
 Art. 3 - Sediul  societatii 
 
 Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Bd.Theodor Pallady nr. 50, 
sector 3. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii  
Adunarii generale a actionarilor, potrivit legii. 
 Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte 
localitati din tara si strainatate. 
 
 Art. 4 - Durata  societatii 
 
 Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in Registrul 
Comertului. 
 
 

CAPITOLUL  II 

DOMENII  DE  ACTIVITATE  ALE  SOCIETATII 

 
 Art. 5 - Domeniul principal de activitate, activitatea principala si activitatile 
secundare ale societatii, sunt urmatoarele:   
 
         Domeniul principal de activitate conform codificarii in baza Ordinului nr.601/2002: 
 COD CAEN 241   -  Produse chimice de baza 
  
 Activitatea principala conform codificarii in baza Ordinului nr.601/2002: 
 COD CAEN 2413   -  Produse chimice anorganice de baza 
 
 
 



 
 Activitatile secundare, conform codificarii in baza Ordinului nr.601/2002: 

2414  -  Produse chimice organice de baza; 
2441  -  Produse farmaceutice de baza; 
2466  -  Alte produse chimice n.c.a.; 
5146  -  Vanzari cu ridicata al produselor farmaceutice; 
7430  -  Servicii de testari si analize tehnice; 
6021  -  Alte servicii de transport terestru de calatori, pe baza de grafic; 
6024  -  Servicii de transport rutier de marfuri; 
2412  -  Coloranti, pigmenti si agenti tananti; 
2451  -  Sapunuri, detergenti si produse de intretinere; 
5144 - Vanzari cu ridicata ale produselor din ceramica, sticlarie, tapete si               

produse de intretinere; 
5155  -  Vanzari cu ridicata al produselor chimice; 
7310  -  Servicii de cercetare-dezvoltare  in stiinte fizice si naturale; 
7020  -  Servicii de inchiriere a bunurilor imobiliare proprii; 
5112  - Servicii de intermedieri in comertul cu ridicata cu combustibili, minerale, metale 

si produse chimice pentru industrie; 
5113 - Servicii de intermedieri in comertul cu ridicata cu lemn si materiale de 

constructii; 
5114 -  Servicii de intermedieri in comertul cu ridicata cu masini, echipamente 

industriale, nave si avioane; 
5115  - Servicii de intermedieri in comertul cu ridicata cu mobila, articole de menaj si 

de fierarie; 
5262 -  Comert cu amanuntul prin standuri si piete; 
4522  -  Lucrari de invelitori, sarpante, etanseizare si terase la constructii; 
4531  -  Lucrari de instalatii electrice; 
4532  -  Lucrari de izolatii; 
4533 - Lucrari de instalatii interioare de incalzire centrala, climatizare si distributie a 

apei si gazelor; 
2415  -  Produse azotoase si ingrasaminte; 
2522  -  Ambalaje din material plastic; 
2411  -  Gaze industriale; 
4534  -  Alte lucrari de instalatii si de constructii auxiliare; 
2430  -  Vopsele si lacuri, cerneluri tipografice si masticuri; 
2661  -  Elemente din beton pentru constructii; 
4030  -  Energie termica, apa calda si distributia acestora; 
6523 -  Alte servicii de intermediere financiara n.c.a., altele decat asigurari si fonduri 

de pensii; 
7012  -  Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; 
3720  -  Servicii de recuperare a deseurilor nemetalice reciclabile; 
6010  -  Servicii de transport pe calea ferata; 
4523 - Lucrari de constructii de cai de comunicatii terestre si constructii destinate 

sportului (exclusiv cladirile); 
9002  -  Servicii de colectare si tratare a altor reziduuri 
9003  -  Servicii de salubritate, depoluare si similare. 
 
 
 
 



 
   Societatea are dreptul de a efectua, in conformitate cu legislatia aplicabila, toate 

tipurile de tranzactii comerciale, cu bunuri mobile si imobile care sunt considerate necesare 
sau utile dezvoltarii si realizarii obiectului sau de activitate. 

  Societatea va realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediar, in unitati proprii 
sau inchiriate, pe cont propriu sau prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice, din tara 
sau din strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare si a practicilor internationale. 

          Societatea are, de asemenea, dreptul de a detine cote de participare in alte societati 
comerciale care au acelasi obiect de activitate sau au obiect de activitate diferit, pe baza 
hotararii adunarii generale a actionarilor. 

 

 
 

CAPITOLUL   III 

CAPITALUL  SOCIAL, ACTIUNILE 

 
   Art. 6 - Capitalul social 
 
  Capitalul social este fixat la suma de 20.464.025 lei, impartit in 8.185.610 actiuni 
nominative  cu o  valoare nominala de 2,5 lei/fiecare, in intregime subscrise si varsate de 
actionari. 
 
   Art. 7 - Actiunile 
 
   Actiunile societatii sunt in forma dematerializata. 
           Actiunile  sunt nominative. 
   Actiunile nu pot fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala. 
   Valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 0,1 lei. 
 Actiunile trebuie sa fie de o valoare egala, ele acordand posesorilor drepturi egale. 

 Actiunile societatii sunt supuse reglementarilor aplicabile pietei organizate pe care 
sunt tranzactionate. 

 Dreptul de proprietate asupra actiunilor tranzactionate pe piata organizata (B.V.B.) se 
transmite in conformitate cu Legea nr.52/1994. 

   Orice actiune platita, da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor. 
   Actiunile sunt indivizibile. 
   Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu 
este obligata sa inscrie transmiterea,  atata timp cat acele persoane nu vor desemna un 
reprezentant unic pentru exercitarea dreptului rezultand din actiune.  
   Actiunile societatii sunt tranzactionate prin Bursa de Valori Bucuresti. 
   Evidenta actionarilor se tine prin Registrul Independent S.C. DEPOZITARUL 
CENTRAL S.A. Bucuresti. 
 
 
 
 



 
    Adunarea generala a actionarilor poate schimba optiunea initiala privind alegerea 
pietei organizate si a Registrului independent privat, autorizat sa tina evidenta actiunilor. 
         
 
           Art. 8 - Modificarea capitalului social 
 
           Art. 8.1. - Majorarea capitalului social 
 
            Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in 
primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. 
Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza in termen de minim 30 de zile de la 
data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa expirarea acestui termen, 
actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului. 
           Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar si/sau in natura, vor fi achitate la 
subscriere, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si integral in termen de 
cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a Hotararii adunarii 
generale a actionarilor referitoare la majorarea de capital. 
           Hotararea care aproba majorarea de capital, va fi publicata in Monitorul Oficial   al  
Romaniei.  Pentru exercitarea dreptului de preferinta mentionat, se va acorda un termen de 
cel putin 1 (una) luna de la publicarea hotararii. 
           Hotararea adunarii generale a actionarilor referitoare la majorarea capitalului social, 
are efect numai daca este adusa la indeplinire in termen de 1 (unu) an de la data sa. 
           Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni, pana cand 
nu vor fi fost complet platite cele din emisiunea precedenta. 
 
 
           Art. 8.2. -  Reducerea capitalului social 
 
  Capitalul social poate fi micsorat prin hotararea adunarii generale a actionarilor, in 
oricare din modalitatile prevazute de lege, cu conditia respectarii nivelului minim al 
capitalului social prevazut de lege. 
           Hotararea de reducere a capitalului social va indica principalele motive care au 
determinat reducerea, precum si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei. 
           Reducerea capitalului social va putea fi efectuata numai dupa expirarea unui termen 
de 2 (doua) luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei. Inauntrul 
acestui termen, orice creditor al societatii poate face opozitie la hotararea de reducere a 
capitalului social. Opozitia se depune la Oficiul Registrului Comertului care, in termen de 3 
(trei) zile de la data depunerii, o va inainta tribunalului. 
 
 
               Art. 9 -  Drepturi si obligatii decurgand din actiuni 
 
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in  
adunarea generala a actionarilor,  dreptul de a  alege si de a fi ales in organele de 
conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului 
act constitutiv  si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi si obligatii prevazute in actul 
constitutiv. 
 
 



 
   Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv. 
     Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in 
proprietatea altor persoane. 
          Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund 
in limita valorii actiunilor ce le detin. 

  Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale 
actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul 
societatii ce i se va repartiza de catre  adunarea generala a actionarilor  sau a cotei parti 
cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv. 
 
  Art. 10 - Cesiunea  actiunilor - cesiunea actiunilor se face in conformitate cu 
dispozitiile Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu 
dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. 
 
 
 

CAPITOLUL  IV 

ADUNAREA  GENERALA  A  ACTIONARILOR 

 
   Art. 11 -  Atributii 
 
   Adunarea generala a actionarilor  este organul de conducere al societatii, care 
decide asupra activitatii acesteia si asigura politica sa economica si comerciala. 
   Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare . 
   Adunarea generala ordinara a actionarilor, in afara de dezbaterea altor probleme 
inscrise la ordinea de zi, este obligata: 
          a. Sa discute, sa aprobe, sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza 
rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar si sa fixeze 
dividendul. 
   b. Sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;. 
   c. Sa fixeze remuneratia cuvenita administratorilor pentru exercitiul in curs, respectiv 
a membrilor comitetului de audit;  
   d. Sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie; 
           e. Sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli, programul de investitii, si dupa caz, 
programul de activitate, pentru exercitiul financiar urmator; 
    f. Sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati 
ale societatii; 
    g. Sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum 
si sa revoce auditorul financiar. 
 
           Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este 
necesar a se lua o hotarare pentru: 
   a. Schimbarea formei juridice a societatii. 
   b. Mutarea sediului societatii. 
 
 
 
 



 
   c. Schimbarea obiectului de activitate al societatii. 
   d. Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare sucursale, agentii, reprezentante 
sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. 
   e. Prelungirea duratei societatii. 
    f. Majorarea capitalului social. 
    g. Reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni. 
           h.  Fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii. 
     i. Dizolvarea anticipata a societatii. 
     j. Conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta. 
            k. Conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni. 
     l.  Emisiunea de obligatiuni. 
           m. Orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care 
este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare. 
           n. Conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in 
actiuni nominative. 
 
  
           Art. 12 - Convocarea Adunarilor generale ale actionarilor si organizarea lor                                 
 
           Termenul de intrunire al adunarilor generale ale actionarilor nu poate fi mai mic de 30 
de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.  
           Convocarea va fi publicata si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in 
care se afla sediul societatii.  
            Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma Monitorul Oficial in vederea publicarii, 
in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei 
de intrunire a adunarii generale a actionarilor. 
            Convocarea va cuprinde locul si data intrunirii adunarii, precum si ordinea de zi, cu 
mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor. 
            Adunarile generale ale actionarilor se intrunesc la sediul societatii sau in alt loc din 
aceeasi localitate. 
     Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel 
mult  5 luni de la incheierea exercitiului financiar.   
            Adunarile generale extraordinare a actionarilor vor fi convocate, de cate ori va fi 
nevoie, in conformitate cu dispozitiile din actul constitutiv. 
            Presedintele consiliului de administratie sau reprezentantul acestuia, desemneaza 
un secretar, care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul - 
verbal al adunarii. 
    Procesul - verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat si va fi 
semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit. 
            Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, 
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. 
    Adunarea generala ordinara a actionarilor  este constituita valabil si poate lua 
hotarari, daca la prima convocare, actionarii prezenti sau reprezentati, detin cel putin 2/3 din 
capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin ½ din capitalul social. 
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua 
hotarari, daca la prima convocare, actionarii prezenti sau reprezentati, detin cel putin ¾ din 
capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin ½ din capitalul social. 
 

  



  
   Art. 13 - Exercitarea dreptului de vot in Adunarea generala a actionarilor. 

 
  Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis. 

     Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii. 
     Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, 
pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor 
organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii. 
     Dreptul de vot nu poate fi cedat. 
     Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii si pentru actionarii absenti 
sau nereprezentati, precum si pentru cei care au votat “impotriva”. 
 
 
 
                                                      CAPITOLUL V 
                                           ADMINISTRAREA SOCIETATII 
 
            Art. 14 - Societatea este administrata in sistem unitar. 
              
 
 
                                                        CAPITOLUL  VI 

                                         CONSILIUL  DE  ADMINISTRATIE 

 
 
     Art. 15 - Societatea este condusa si gestionata de un consiliu de administratie  
compus din 5 membri,  temporari si revocabili, alesi de  adunarea generala ordinara a 
actionarilor, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani. 
     Administratorii pot avea calitatea de actionar. 
     Cand se  creaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala 
ordinara a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. 
     Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa locul vacant, va  fi 
egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau. 
     Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele 
care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, 
abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de 
mita precum si alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale. 
      Fiecare administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere 
profesionala. 
      La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai, un presedinte 
si un vicepresedinte. 
      Consiliul  de administratie  este condus de un presedinte. 
      Presedintele  consiliului de administratie poate fi si director general. 
        Presedintele consiliului de administratie poate fi cetatean roman sau strain. 
 
 
 
 
 



     
              Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni, la sediul societatii, 
si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui. 
      Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel 
putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita 
de autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.  
              Pentru validitatea deciziilor  consiliului de administratie este necesara prezenta a 
cel putin 3 membri, deciziile luandu-se cu majoritatea absoluta a celor prezenti. 
      In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, 
deciziile consiliului de administratie pot fi luate cu votul unanim exprimat in scris al 
membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a acestuia. 
      Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinei de zi, stabilita pe 
baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin  5 zile inainte. 
              Dezbaterile se consemneaza in procesul - verbal al sedintei, care se inscrie intr-un 
registru sigilat si parafat de presedintele  Consiliului de administratie. 
       Procesul verbal se semneaza de catre presedintele de sedinta si de ceilalti 
membrii ai consiliului de administratie prezenti la sedinta.  
       Deciziile consiliului de administratie se semneaza de toti membrii prezenti la 
sedinta. 
       Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la intrunirile acestuia doar de 
catre alti membrii ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. 
Reprezentarea se va face in baza unei procuri speciale. 
        Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul 
societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, 
sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare 
depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului 
juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor. 
              Consiliul de administratie  poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele 
imputerniciri pe probleme limitate. 
       Consiliul de administratie  poate numi unul sau mai multi consilieri sau experti. 
       In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele  consiliului 
de administratie sau directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de catre 
consiliul de administratie. Cel ce reprezinta societatea, semneaza actele care o angajeaza 
fata de terti. 
       Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de 
administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera. 
       Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia 
actionarilor, la cererea acestora, date privind activitatea societatii, situatia patrimoniului, 
profitului sau a pierderilor societatii. 
       Membrii consiliului de administratie  raspund  individual sau solidar, dupa caz, fata 
de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, 
pentru abaterile de la actul constitutiv, sau pentru greseli in  administrarea societatii. In 
astfel de situatii  ei vor putea fi revocati prin hotararea  adunarii generale ordinare a 
actionarilor. 
 
 
 
 
 
 



 
 
       Administratorii societatii sunt: 
 

1. Imad Jaffal, cetatean libanez, nascut la data de 11.03.1956 in Conakry, Guineea, 
domiciliat in Ramlet-El-Baida - Jaffal Bldg., Beirut, Liban, casatorit, posesor al 
Pasaportului nr. RL 0394822 din data de 26.11.2004, eliberat de Autoritatile 
libaneze, fara cod numeric personal; 

2. Popescu Ilie Bogdan, cetatean roman, nascut la data de 15.07.1967 in localitatea 
Pucioasa, jud Dambovita, cu domiciliul in Bucuresti, sector 6, Prelungirea Ghencea 
nr. 257 A, identificat cu C.I. seria RD nr. 448480 emis de SPCEP S 6 Biroul 3 la 
data de 15.11.2005; 

3. Issam El Baba, cetatean libanez, nascut la data de 25.04.1939 in Beirut, casatorit, 
domiciliat in Clemenceau Aryssi Bldg., Beirut, Liban, posesor al pasaportului RL nr. 
0064683, eliberat de Autoritatile libaneze la data de 23.05.2003, fara cod numeric 
personal; 

4. Ailinca Ghintei Vasile, cetatean roman, nascut la data de 25.06.1949 in 
Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr. 219, bloc 10, sc. 2, et. 3, 
ap. 79, posesor al CI, seria RX nr. 124708, emis de SP 13 la data de 24.05.1999. 

5. Va fi numit in sedinta din 31.07. 2007 
 

 

 
  Art. 16 - Drepturile si obligatiile Consiliului de administratie 
 

   Consiliul de administratie  are urmatoarele drepturi: 
   a. Asigurarea transportului, cu ocazia sedintelor, respectiv a decontarii carburantului 
atunci cand deplasarea se face cu automobilul personal. 
           b. O remuneratie lunara, stabilita de adunarea generala a actionarilor.  
  c. Decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport C.F., auto, naval si aerian, 
clasa I, si a altor cheltuieli, pe baza de documente justificative, pentru deplasarile in 
interesul societatii, in tara si in strainatate, conform dispozitiilor legale. 
 
           Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele competente de baza: 

  a. Aproba structura organizatorica si numarul de posturi in societate.. 
           b. Numeste directorul general si ii stabileste drepturile salariale, conform art.17 lit.a. 

  c. Aproba Contractul colectiv de munca. 
  d. Numeste, revoca directorii si stabileste remuneratia lor. 
  e. Supravegheaza activitatea directorilor. 
   f. Aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri potrivit competentelor 

acordate. 
     g.  Aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie). 

           h.  Stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii. 
            i. Stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara. 
 
 
 
 
 
 



 
     j. Aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate. 
Aproba incheierea de contracte de consultanta si asistenta in domeniul tehnic, productie, 
marketing, juridic, comercial etc., cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in 
vederea maririi competitivitatii si gradului de profitabilitate al societatii, pana la valoarea 
maxima de 25.000 $ / luna sau echivalentul in lei. 

    k. Supune anual adunarii generale a actionarilor  raportul cu privire la activitatea 
societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si 
proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs. 
       l. Aproba contractarea de imprumuturi interne sau externe cu bancile, de pana la 
1.000.000 Euro sau echivalentul in lei.  
          m. Rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor. 
           n. Tranzactionarea titlurilor de valoare cu respectarea dispozitiilor legale; 
           o. Pregateste raportul anual, organizeaza adunarea generala ordinara a actionarilor 
si implementeaza hotararile acesteia; 
           p. Introduce cereri pentru deschiderea procedurii de insolventa a societatii, potrivit 
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. 
            r. Fixeaza remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie 
insarcinati cu functii specifice, precum si remuneratia directorilor. 
            s. Inregistreaza la Registrul comertului orice schimbare a auditorului intern si 
auditorului financiar. 
             t. Creeaza comitete consultative insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu 
elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea 
administratorilor, directorilor si personalului sau cu nominalizarea de candidati pentru 
diferite posturi de conducere. 

   u. Prezinta auditorilor financiari, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru 
adunarea generala a actionarilor, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar 
precedent, insotita de raportul lor si de documente justificative. 

   v. Consiliul de administratie, prin presedinte, depune la registrul comertului, in 
termen de 15 zile de la data adunarii generale, copii pe suport de hartie si in forma 
electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, 
ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum 
si procesul verbal al adunarii generale, in conditiile prevazute de legea contabilitatii nr. 
82/1991, republicata. 

 
      De asemenea, consiliul de administratie poate lua hotarari cu privire la: 
      a. Mutarea sediului societatii. 

                        b. Schimbarea obiectului de activitate al societatii, insa nu referitor la domeniul si 
activitatea principala a societatii. 
               c. Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, 
reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. 

       
        Pe durata mandatului membrii consiliului de administratie nu au voie sa divulge 
informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in calitatea 
lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de 
administrator. 
 
 
 
 



 
         Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele 
indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi 
exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor. 
         Administratorii sunt solidari raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand 
cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului 
financiar. 
          Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese 
contrare intereselor societatii trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori 
si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. 
Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca 
sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv. 
 
                  Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru: 

           a. realitatea varsamintelor efectuate de asociati; 
           b. existenta reala a dividendelor platite 
           c. existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere; 
           d. exacta indeplinire a hotararilor adunarii generale a actionarilor si a 

indatoririlor pe care legea si prezentul act constitutiv le impun. 
 
 

 
     Art. 17 - Drepturile si obligatiile directorului general 
 

               Directorul general isi exercita atributiile in conformitate cu prevederile  Legii 
nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, in concordanta cu deciziile Consiliului de 
administratie si conform imputernicirilor adunarii generale a actionarilor. 
               Directorul general este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in 
interesul societatii, comportandu-se in activitatea sa ca un bun administrator. 
       
              Directorul general are urmatoarele drepturi: 
  a. Sa primeasca un salariu, negociat anual, majorat cu cresterile procentuale 
aplicate salariilor personalului societatii si alte drepturi prevazute in Contractul colectiv de 
munca. 

     b. Folosinta unui autoturism cu sofer, din dotarea societatii sau benzina 
corespunzatoare pentru masina proprietate personala. 
 c.  Asigurare pentru accidente de munca, suportata de societate. 

   d. Decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport C.F., auto, naval si aerian, 
clasa I, si a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasarile in interesul 
societatii, in tara si in strainatate, conform dispozitiilor legale. 
   e. Concediu de odihna de 30 zile lucratoare platit cu o indemnizatie stabilita potrivit 
legii. 
       Directorul general are urmatoarele obligatii: 
   a. Selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat. 

    b. Negociaza contractul colectiv de munca; 
    c. Negociaza contractele individuale de munca; 
 
 
 



 
    d. Reprezinta societatea in raporturile cu tertii si in justitie; 

            e. Incheie acte juridice in numele si pe seama societatii; actele juridice pentru care, 
potrivit Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, este necesara aprobarea 
adunarii generale a actionarilor, le incheie numai potrivit acestei aprobari; 
            f. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii 
societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor 
exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii 
generale a actionarilor; 

                     g. Directorul general nu va putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, 
director, administrator, membru al directoratului ori a consiliului de supraveghere, cenzor 
sau, dupa caz, auditor financiar ori asociat cu raspundere nelimitata, in alte societati 
concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu poate exercita acelasi comert sau 
altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane; 
       h. Alte atributii incredintate de adunarea generala a actionarilor. 
 
     Directorului general ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati 
concurente, altor societati cu acelasi domeniu de activitate sau a unor societati comerciale, 
care se afla in relatii comerciale cu  S.C. CHIMOPAR  S.A. 
     Pe durata mandatului, directorului general este obligat sa pastreze cu rigurozitate 
confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii, care au un 
astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de catre  adunarea generala a 
actionarilor. 
 
 
 

CAPITOLUL  VII 

GESTIUNEA SOCIETATII 

 
 
     Art. 18 - COMITETUL DE AUDIT SI AUDITUL INTERN 
 
     Comitetul de audit este format din 3 membrii, din care cel putin 2 vor fi membrii ai 
consiliului de administratie si cel putin un membru va fi administrator neexecutiv 
independent. 
     Membrii comitetului de audit sunt numiti de consiliul de administratie, remuneratia 
acestora urmand sa fie stabilita de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.  
    Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea 
principiilor contabile sau in audit financiar.  
      In indeplinirea mandatului, membrii comitetului de audit vor efectua investigatii si 
vor elabora recomandari pentru consiliul de administratie, in domenii precum: auditul, 
remunerarea administratorilor, directorilor sau de nominalizare de candidati pentru diferitele 
posturi de conducere. 
              Comitetul de audit, inainteaza in mod regulat rapoarte consiliului de administratie,  
asupra activitatii lor. 
 
 
 
 



 
              Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului 
activitatilor societatii, in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului 
riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia. 
              Auditul intern este subordonat direct consiliului de administratie. 
              Auditul intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate in societate. 
              Compartimentul de audit intern auditeza urmatoarele: 

- Angajamentele bugetare si legale din care deriva obligatii de plata; 
- Platile asumate prin angajamente bugetare si legale; 
- Sistemul contabil si fiabilitatea acestuia; 
- Sistemul de luare a deciziilor; 
- Sistemele de conducere si control; 
- Sistemele informatice. 

               Compartimentul de audit intern isi va desfasura activitatea potrivit normelor 
elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, avand urmatoarele atributii: 
             - elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern; 
             - supravegheaza gestiunea societatii; 
             - verifica legalitatea intocmirii situatiilor financiare si concordanta acestora cu 
registrele cerute de lege, si daca acestea din urma sunt tinute regulat; 
             - verifica daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor 
stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare; 
             - aduce la cunostinta consiliului de administratie neregulile din administratie si 
incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv, iar cazurile mai 
importante le va semnala adunarii generale a actionarilor; 

                      - verifica faptele reclamate de catre actionarii care reprezinta individual sau 
impreuna cel putin 5% din capitalul social, iar daca constata ca faptele se confirma, le va 
consemna intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie, si pus la dispozitie 
adunarii generale a actionarilor. 

                     - raporteaza periodic consiliului de administratie, asupra constatarilor, concluziilor si 
recomandarilor rezultate din activitatea sa de audit. 

 
                        Responsabilul pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonrea lucrarilor si 

semnarea rapoartelor de audit intern, trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar. 
                Membrii auditului intern vor fi numiti si revocati de catre adunarea generala 
ordinara, care le va fixa si remuneratia. 
                Auditorii interni raporteaza la Camera Auditorilor Financiari din Romania, 
activitatea pe care o desfasoara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITOLUL  VIII 

ACTIVITATEA  SOCIETATII 

 
 
     Art. 19 - Exercitiul economic financiar 
 
     Exercitiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al 
fiecarui an. Primul exercitiu economic financiar incepe la data constituirii societatii. 
  
  
            Art. 20 - Evidenta  contabila si bilantul contabil 
 
     Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si 
contul de profit si pierderi, avand in vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul 
Finantelor. 
     Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial 
conform legii. 
 
     Art. 21 - Calculul  si  repartizarea profitului 
 
     Profitul societatii se stabileste si se repartizeaza pe baza bilantului contabil, aprobat 
de adunarea generala ordinara a actionarilor. 
     Profitul net se stabileste in conditiile legii. 
  
     Art. 22 - Registrele  societatii 
 
     In afara de evidentele prevazute de lege, societatea trebuie sa tina urmatoarele 
registre: 
     a. Un registru al actionarilor, care sa arate, dupa caz, numele si prenumele, codul 
numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, 
precum si varsamintele facute in contul actionarilor; 
             b. Un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale a actionarilor; 
      c. Un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie; 
      d. Un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditori interni in exercitarea 
mandatului lor; 
      e. Un registru al obligatiunilor, care sa arate numarul obligatiunilor emise si al celor 
rambursate, precum si numele si prenumele, denumirea domiciliul sau sediul titularilor, cand 
ele sunt nominative. Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate 
pe o piata reglementata sau printr-un sistem alternativ de tranzactionare va fi tinuta conform 
legislatiei specifice pietei de capital; 
       f. Orice alte registre prevazute de acte normative speciale. 
 
       Registrele prevazute la al.1 lit.a, b, c  si e vor fi tinute prin grija consiliului de 
administratie, iar cel prevazut la lit. d prin grija auditorilor interni. 
 
 



 
 

CAPITOLUL  IX 

MODIFICAREA  FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII 

 
   Art. 23 - Modificarea formei juridice 
 
   Societatea nu va putea fi transformata in alta forma de societate decat prin hotararea 
adunarii generale a actionarilor. 
 
  
   Art. 24 - Dizolvarea societatii 
 
   Societatea se dizolva prin: 

a. trecerea timpului stabilit pentru durata societatii; 
b. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;     
c. declararea nulitatii societatii; 
d. hotararea adunarii generale; 
e. hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum 

neintelegerile grave intre asociati, care impiedica functionarea societatii; 
 f.  falimentul societatii; 

                  g. reducerea numarului actionarilor la mai putin de 2 (doi) si necompletarea lui in 
termen de cel putin 9 (noua) luni; 
          i. in urma hotararii adunarii generale a actionarilor determinate de micsorarea  
capitalului social prin pierderea a cel  putin unei jumatati (1/2) din valoarea acestuia.  
 
     Art. 25 -  Lichidarea societatii 
 
     La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana 
juridica intra in lichidare, potrivit dispozitiilor Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile 
ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificata. 
             In cazul dizolvarii, societatea va incepe  procedura  de  lichidare. Societatea va 
pastra statutul de entitate juridica pana la semnarea ultimului document de lichidare. Pe 
perioada procedurii de lichidare, fiecare dintre si toate documentele societatii vor purta 
mentiunea "in lichidare". 
   
             Lichidarea va fi indeplinita de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de catre 
adunarea generala a actionarilor in conformitate cu legislatia romana. Dupa numirea unuia 
sau a mai multor lichidatori de catre adunarea generala a actionarilor, acest lichidator va fi 
singurul reprezentant legal al societatii. 
      Daca in termen de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti 
de dizolvare nu se procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea 
oricarei persoane interesate, numeste un lichidator, remunerarea acestuia urmand a fi 
facuta din averea societatii. 
      Activitatea lichidatorului/lichidatorilor va fi guvernata de prevederile Legii 
nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare. 
 
 
 



 
 

CAPITOLUL  X 

DISPOZITII FINALE 
 
 
            Art. 26 - Legea aplicabila 
 
            Societatea va constitui o persoana juridica de drept roman supunandu-se dreptului 
material si procedural roman. 
 
            Art. 27 -  Comunicarile 
 
            Toate instiintarile, solicitarile, sau orice alte comunicari in legatura cu prezentul 
document se vor face in scris, in limba romana si/sau engleza, si vor fi remise prin curier, 
sau expediate prin scrisoare recomandata, servicii de curierat rapid international sau 
telefax, actionarilor carora le sunt destinate, la adresa mentionata in preambulul acestui 
document, sau la orice alta adresa notificata in prealabil expeditorului. 
 
             Art. 28 - Integralitatea intelegerii 
 
             Acest act constitutiv constituie intelegerea dintre actionari in integralitatea ei si 
inlocuieste orice alte declaratii, comunicari, intelegeri sau acorduri dintre actionari cu privire 
la subiectul acestui act constitutiv, fie ele anterioare sau simultane cu acesta, in forma 
verbala sau scrisa, in masura in care aceste declaratii, comunicari, intelegeri sau acorduri 
sunt contradictorii sau contravin prevederilor prezentului document. 
 
              Art. 29 - Independenta clauzelor 
 
              In cazul in care una sau mai multe din prevederile prezentului act constitutiv sunt 
declarate nule, sau neopozabile ca urmare a unui act emis de o autoritate guvernamentala, 
legislativa, judecatoreasca si administrativa, aceasta nu va afecta valabilitatea sau 
opozabilitatea celorlalte prevederi ale acestuia, celelalte prevederi ramanand valabile si in 
vigoare ca si cum fragmentul declarat nul, sau neopozabil nu ar fi facut niciodata parte din 
acest act constitutiv, la data semnarii sale. Actionarii vor depune toate eforturile pentru a 
inlocui asemenea prevedere sau prevederi nule sau neopozabile cu alta sau altele valabile, 
legale si opozabile care sa aiba acelasi efect juridic si/sau economic. In eventualitatea in 
care asemenea prevedere sau prevederi nu poate/pot fi separat/e de restul actului 
constitutiv, atunci intregul act constitutiv va fi considerat nul si neavenit.  
               Prezentul act constitutiv se completeaza cu prevederile legislatiei aplicabile in 
vigoare. 
               Prezentul act constitutiv a fost actualizat, conform prevederilor art. 204, alin. (4) 
din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
IMAD  JAFFAL 

 
 



 
 

          (continuarea ordinei de zi) 

 

        

            2. Data de inregistrare: 17.08.2007. 

            3. Imputernicirea d-lui Imad Jaffal, presedintele consiliului de administratie al 

S.C. CHIMOPAR S.A., identificat cu pasaport nr. RL 0394822, eliberat la data de 

26.11.2004 de autoritatile Libaneze, iar in lipsa acestuia, a d-lui Ailinca Ghintei Vasile, 

identificat cu CI, seria RX, nr.124708, eliberata la data de 24.05.1999 de Sectia 13 

Politie, sa semneze, sa autentifice si sa inregistreze toate documentele ce decurg din 

hotararile luate. 

            Incepand cu data de 24.07.2007,  materialele referitoare la problemele incluse 

pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societatii. 

           Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentant, in baza unei 

procuri speciale, care va fi depusa, la sediul societatii, pana la data de 28.07.2007, ora 

15,00. 

    In cazul neintrunirii cvorumului necesar, Adunarea Generala Ordinara a 

Actionarilor se va reprograma la data de 01.08.2007, in acelasi loc, la  aceeasi ora.  

    Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 345.12.00, 345.25.45 

int.1500, sau fax: 345.10.37. 

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, 

 

IMAD  JAFFAL 

 

 


