
 
 

RAPORT CURENT 
 
     

conform Regulament CNVM nr.1/2006  
 
 
 
 

DATA RAPORTULUI   :31.10.2007 
SOCIETATEA EMITENTĂ  :SOCEP SA 
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 
PIAŢA DE TRANZACŢIONARE : B.V.B. Cat.I, simbol SOCP 
CAPITAL SOCIAL                : 34.342.574,4 lei împărţit în 343.425.744 acţiuni  
       nominative dematerializate cu valoarea nominală de  
       0,10 lei/acţiune 
 
  
                      

  
Eveniment de raportat 
 
 

In data de 30.10.2007 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie in care s-a 
hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 

 
 

C O N V O C A T O R 
 
 

 
 Consiliul de Administraţie al SC "SOCEP"SA CONSTANŢA, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Constanţa sub nr.J13/643/1991, CUI 1870767, societate tranzacţionată 
prin B.V.B., prin dl.Vîlcu Petrică preşedinte al consiliului, în conformitate cu art.117 din Legea 
nr.31/1990 R şi modificată prin Legea nr.441/2006 si OUG 82/2007 şi art.11 din statutul 
societăţii, convoacă  ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la data de  30.11.2007 (data de referinţă stabilita de consiliul 
de administraţie) pentru data de 10.12.2007 orele 08,30  la sediul societatii, Incinta Port Nou, 
Dana 34, sala de protocol, etaj 1. 
 
 I. Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR 
 

 
1. Aprobarea comasarii prevederilor contractului de societate şi statutului într-un singur înscris 

numit ACT CONSTITUTIV; 
Modificarea, completarea şi adaptarea ACTULUI CONSTITUTIV la modificările aduse Legii 

nr.31/1990 privind societăţile comerciale, prin Legea nr.441/2006 (efectuate pe articolele 
fostului statut) si OUG 82/2007; 

Propunerile de modificare, completare, adaptare - ANEXĂ LA CONVOCATOR. 
2. Aprobarea datei de 28.12.2007 ca dată de înregistrare conform art.238 din Legea nr.297/2004 

privind piaţa de capital; 



3. Împuternicirea preşedintelui Consiliului de administraţie de a semna actele modificatoare şi de 
a semna şi autentifica actul constitutiv actualizat; 

4. Împuternicirea persoanei care să efectueze la Oficiul Registrului Comerţului menţiunile ce se 
impun şi care să depună hotărârea AGA Extraordinară, actele modificatoare şi actul constitutiv 
actualizat. 

 
 Acţionarii pot participa şi vota la şedinţa adunării generale  extraordinare personal sau 
prin reprezentant care poate fi şi neacţionar, în baza unei procuri speciale ce poate fi luată de la 
societate - biroul acţionari începând cu data de 12.11.2007, un exemplar original al procurii 
completat cu toate datele urmând a fi depus la societate până la data de   04.12.2007. 
 Materialele de la ordinea de zi se afla la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii - biroul 
acţionari începând cu data de 12.11.2007. 
  În cazul în care şedinţa adunării generale nu se va putea desfăşura din cauza 
neîndeplinirii condiţiilor legale de cvorum prevăzute de art. 112 şi 115 din Legea nr.31/1990 R şi 
statut, a doua adunare va avea loc la 11.12.2007 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, ordinea de zi 
rămânând neschimbată. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE C.A. 
ec.Vîlcu Petrică  

 
 
 

Anexa: 
- Propuneri de modificare, completare si adaptare a ACTULUI CONSTITUTIV. 

 
 
 
 
Director  General,                                                      Director  Economic, 

Ec. Vilcu  Petrica                                                       Ec. Musaloiu  Ion 


