
 
RAPORT CURENT      

conform Legii nr.297/2004 şi 
Regulamentului CNVM nr.1/2006 

  
DATA RAPORTULUI :12.06.2007 

 
 
 

DENUMIRE SOCIETATE  :S.C. "SOCEP" SA CONSTANŢA 
SEDIUL SOCIAL   :CONSTANŢA, INCINTA PORT Dana 34 
TELEFON/FAX   :0241/693856; 0241/693759 
COD UNIC INREGISTRARE :1870767 
NR.ORDINE în REG.COM  :J 13/643/1991 
PIATA DE TRANZACTIONARE   : BVB, Cat. I, simbol SOCP 
CAPITAL SOCIAL                         : 34.342.574,4 lei impartit in 343.425.744 actiuni 
                                                        nominative dematerializate cu valoare nominala de 
                                                        0,10 lei/actiune 
 
 
 
 Societatea comercială SOCEP SA cu sediul în Constanţa, Incinta Port Nou Dana 
34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de 
Înregistrare 1870767, având capital social 34.342.574,4 lei împărţit în 343.425.744 
acţiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, anunţă că la data de 
11.06.2007 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor unde au fost 
prezenţi sau reprezentaţi legal acţionari deţinători a 143.882.045 acţiuni reprezentând 
41,8961% din drepturile totale de vot.. 
 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor  a adoptat Hotărârea 
nr.1/11.06..2007 cu următorul conţinut: 
 

1. Aproba majorarea capitalului social cu suma de 8.585.643,60 lei prin incorporarea 
unei parti a rezervelor constituite din profitul net in anii 2001 – 2005, prin 
emisiunea unui numar de 85.856.436 actiuni noi cu valoare nominala de 0,10 lei 
fiecare. Actiunile nou emise vor fi distribuite catre actionarii inregistrati la data de 
inregistrare in Registrul actionarilor, la 4 actiuni vechi revenind 1 actiune noua. 
Eventualele actiuni ramase nerepartizate vor fi inregistrate in contul societatii ca 
actiuni proprii si vor fi vandute pe bursa. 

2. Aproba modificarea ca urmare a majorarii capitalului social a art. 5.1 din 
contractul de societate si a art. 7.1 si 8.1 din statut cu privire la capitalul social 
care creste de la 34.342.574,40 lei la 42.928.218 lei si la numarul de actiuni care 
va creste de la 343.425.744 la 429.282.180 conform propunerilor. 

3. Aproba: 
a) Comasarea contractului de societate si a statutului intr.-un inscris unic numit 

ACT CONSTITUTIV. 
b) Modificarea, completarea si adaptarea ACTULUI  CONSTITUTIV la 

modificarile aduse Legii nr. 31/1990 prin Legea nr. 441/2006 potrivit 
propunerilor societatii asa cum au fost publicate odata cu convocatorul in 
Monitorul Oficial si in presa, inclusiv modificarile propuse de actionarul SIF 
Oltenia. 

c) Sistemul unitar de de administrare al societatii. 



4. Imputerniceste presedintele  Consiliului de Administratie de a semna actul 
modificator si de a semna si autentifica ACTUL CONSTITUTIV actualizat. 

5. Aproba data de 28 iunie 2007 ca data de inregistrare pentru identificarea 
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA Extraordinara. 

6. Imputerniceste pe SERBANESCU  ANA de a depune la Oficiul Registrului 
Comertului Constanta hotararea AGA Extraordinara, Actul modificator si Actul 
constitutiv actualizat si de a efectua tóate mentiunile care se impun. 

 
 
 
 
 
 
 Anexam Hotararea nr. 1 din 11 iunie 2007. 
 
 
 
 
 Director  General,                                                            Director  Economic, 
 Ec. Vilcu  Petrica                                                           Ec. Musaloiu  Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
S.C. SOCEP SA CONSTANŢA 
J/13/643/1991 
Incinta Port Nou CONSTANTA Dana 34 
CUI :  R 1870767 
Capital social: 34.342.574,4 lei 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ  
A ACŢIONARILOR 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr.1 
din 11 iunie  2007 

 
 
 
 În baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi 
modificată  prin Legea nr.441/2006 şi ale actului constitutiv al societăţii; 
 Având în vedere: 
• Nota nr.2815/08.03.2007 privind propunerea de majorare a capitalului social 
• Nota nr.2412/16.03.2007 referitoare la modificarea contractului de societate şi 

statutului 
• Nota nr.3954/04.05.2007 referitoare la comasarea contractului şi statutului societăţii 

într-un înscris unic numit ACT CONSTITUTIV şi modificarea, completarea şi 
adaptarea acestuia conform propunerilor anexate notei 

• Nota nr.3952/04.05.2007 referitoare la data de înregistrare 
 
 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor întrunită în şedinţa din 11 iunie 
2007, luând în discuţie ordinea de zi astfel cum a fost comunicată prin convocatorul 
publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.1483/10.05.2007 şi în ziarul "CUGET 
LIBER" din 08.05.2007, în condiţiile prezenţei acţionarilor sau reprezentanţilor acestora 
în număr de 29, deţinând sau reprezentând un număr de 143.882.045 acţiuni, 
41,8961%, din drepturile totale de vot, care asigură cvorumul legal necesar pentru 
validitatea deliberărilor, prevăzut de art.115(1) din Legea nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată şi modificată prin Legea nr.441/2006, a hotărât următoarele: 
1. Aprobă majorarea capitalului social cu suma de 8.585.643,60 lei prin încorporarea  

unei părţi a rezervelor constituite din profitul net în anii 2001 - 2005, prin emisiunea 
unui număr de 85.856.436 acţiuni noi cu valoare nominală de 0,10 lei fiecare. 

 Acţiunile nou emise vor fi distribuite către acţionarii înregistraţi la data de înregistrare 
în Registrul acţionarilor, la 4 acţiuni vechi revenind 1 acţiune nouă. 

 Eventualele acţiuni rămase nerepartizate vor fi înregistrate în contul societăţii ca 
acţiuni proprii şi vor fi vândute pe bursă. 

  Voturi pentru:  124.912.259 
  Voturi împotrivă:      5.592.586 
  Abţineri:     13.377.200 
  
  
  
  
  

 1 
  



2. Aprobă modificarea, ca urmare a majorării capitalului social, a art.5.1 din contractul de 
societate şi a art.7.1. şi 8.1. din statut, cu privire la capitalul social care creşte de la 
34.342.574,40 lei la 42.928.218 lei şi la numărul de acţiuni care va creşte de la 
343.425.744 la 429.282.180, conform propunerilor. 

  Voturi pentru:  124.912.259 
  Voturi împotrivă:      5.592.586 
  Abţineri:     13.377.200 
  
3. Aprobă : 
 a) Comasarea contractului de societate şi a statutului într-un înscris unic numit ACT 

CONSTITUTIV 
 b) Modificarea, completarea şi adaptarea ACTULUI CONSTITUTIV la modificările 

aduse Legii nr.31/1990 prin Legea nr.441/2006 potrivit propunerilor societăţii aşa cum 
au fost publicate odată cu convocatorul în Monitorul Oficial şi în presă, inclusiv 
modificările propuse de acţionarul SIF OLTENIA. 

 c) Sistemul unitar de administrare al societăţii. 
  Voturi pentru:  124.912.259 
  Voturi împotrivă:      5.592.586 
  Abţineri:     13.377.200 
  
4. Împuterniceşte preşedintele Consiliului de administraţie de a semna actul  modificator 
şi de a semna şi autentifica ACTUL CONSTITUTIV actualizat. 

  Voturi pentru:  124.912.259 
  Voturi împotrivă:      5.592.586 
  Abţineri:     13.377.200 
  
5. Aprobă dată de 28 iunie 2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor 

asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA Extraordinară. 
  Voturi pentru:  124.912.259 
  Voturi împotrivă:      5.592.586 
  Abţineri:     13.377.200 
  
6. Împuterniceşte pe ŞERBĂNESCU ANA de a depune la Oficiul Registrului Cormerţului 

Constanţa hotărârea AGA extraordinară, Actul  modificator şi Actul constitutiv 
actualizat şi de a efectuia toate menţiunile ce se impun. 

  Voturi pentru:  124.912.259 
  Voturi împotrivă:      5.592.586 
  Abţineri:     13.377.200 
  
  
 Conform actului constitutiv hotărârea se semnează de preşedinte şi de secretarul 
de şedinţă. 
 
 
 
 PREŞEDINTE C.A. 
 ec.Vîlcu Petrică      SECRETAR 
         Şerbănescu Ana 
 
 
 
 
 


