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MOBILIARE EMISE:  

 

 

 EVENIMENTE  IMPORTANTE  DE  RAPORTAT: 

 
In data de 30.09.2008, orele 10,00, respectiv orele 12,00, au avut loc Adunarile Generale 

Ordinara, respectiv Extraordinara, ale Actionarilor S.C. TITAN S.A., legal si statutar intrunite la 

cea de-a doua convocare, la care au fost convocati actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor 

societatii la data de referinta 08.09.2008. 

Atat la adunarea generala ordinara, cat si la cea extraordinara, au fost 

prezenti/reprezentati actionari, reprezentand 97,51358% din totalul drepturilor de vot (respectiv 

97,51358% din capitalul social al societatii). 

 

I. Conform ordinii de zi anuntate, Adunarea Generala Ordinara a supus dezbaterilor 

si a hotarat urmatoarele: 
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Art. 1  Se revoca, cu unanimitate de voturi exprimate prin vot secret, domnul Fotopoulos Nikolaos din 

functia de membru in Consiliul de Supraveghere si Consiliul de Audit. 

 

Art. 2  Se numeste, cu unanimitate de voturi exprimate prin vot secret, domnul Wasserscheid Georg, 

cetatean austriac, nascut la data de 18.10.1959 la Mönchhof, domiciliat in Laxenburg, identificat cu 

pasaport nr. H 0464612 5 eliberat de autoritatile districtuale Mödling, la data de 02.08.2001 valabil pana 

la data de 01.08.2011, in functia de Membru in Consiliului de Supraveghere si Consiliul de Audit pana la 

data de 06.07.2009.   

 

Art. 3 Se aproba cu unanimitate de voturi,  data de 20.10.2008 ca data de înregistrare, in sensul art. 238 

alin. 1 din Legea 297/2004. 

 

Art. 4 Se aproba cu unanimitate de voturi, mandatarea de catre Adunarea Generala Ordinara a 

Actionarilor a d-nei. Bucur Roxana Simona, cetatean roman, legitimata cu C.I. seria DP nr. 099787 

eliberata de DGEIP-DEP la data de 04.09.2003, CNP 2780802464518, sa semneze in numele actionarilor 

hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor si efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru 

înregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in prezenta Adunare Generala a Actionarilor. 

 

II. Conform ordinii de zi anuntate, Adunarea Generala Extraordinara a supus dezbaterilor si a 

hotarat urmatoarele: 
 

Art. 1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, delegarea catre Directoratul societatii a urmatoarelor atributii: 

mutarea sediului social al societatii, modificarea obiectului secundar de activitate si înfiinţarea sau 

desfiinţarea de sedii secundare. 

 

Art. 2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, modificarea, respectiv completarea dispozitiilor actului 

constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:  

 

2.1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, modificarea art. 3.2. din cadrul art. 3 intitulat “Sediul social”, 

care va avea urmatorul continut: “Sediul societatii poate fi mutat prin Decizia Directoratului, in baza 

delegarii acestei atributii de catre Adunarea Generala a Actionarilor.” 

 

2.2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, modificarea art. 3.3. din cadrul art. 3 intitulat “Sediul social”, 

care va avea urmatorul continut: “Societatea poate infiinta sau desfiinta sedii secundare, prin Decizia 

Directoratului, in baza delegarii acestei atributii de catre Adunarea Generala a Actionarilor.” 

 

2.3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, completarea art. 5 intitulat “Obiectul de activitate. Activitatea” 

cu urmatoarea dispozitie: “Obiectul secundar de activitate se va modifica prin Decizia Directoratului, in 

baza delegarii acestei atributii de catre Adunarea Generala a Actionarilor.” 

 

2.4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, modificarea art. 7 intitulat “Structura actionariatului si aportul la 

capital“, care va avea urmatorul continut: “Art. 7 Structura actionariatului si aportul la capital 

7.1. In considerarea statutului de societate detinuta public, emitenta de actiuni liber transferabile, structura 

actionariatului Societatii opozabila tertilor este acea inregistrata si rezultata din registrul actionarilor care 

este tinuta de societatea de registru independenta S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.” 

 

2.5. Se aproba, cu unanimitate de voturi, modificarea art. 13.3. din cadrul art. 13 intitulat “Atributiile, 

competentele si functiile Adunarilor Generale ale Actionarilor”, care va avea urmatorul continut: 

“Adunarea Generala Extraordinara se va tine ori de cate ori este necesar si va hotari cu privire la:  

 a) schimbarea formei juridice a societăţii;  

 b)  schimbarea obiectului principal de activitate al societăţii;  
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 c) prelungirea duratei societăţii;  

 d) majorarea capitalului social;  

 e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;  

 f) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;  

 g) dizolvarea anticipată a societăţii;  

 h) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative;  

  i) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;  

  j) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;  

  k) emisiunea de obligaţiuni;  

  l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea 

adunării generale extraordinare.” 

 

2.6. Se aproba, cu unanimitate de voturi, eliminarea art. 13.4. din cadrul art. 13 intitulat “Atributiile, 

competentele si functiile Adunarilor Generale ale Actionarilor”. 

2.7. Se aproba, cu unanimitate de voturi, modificarea art. 14 intitulat “Convocarea Adunarii Generale a 

Actionarilor”, in sensul eliminarii vechilor aliniate de 14.1. la 14.5. si introducerea alineatului precizat in 

Convocator si care in urma modificarilor va avea urmatorul continut: 

“Art. 14. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor 

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se va face de catre Directorat, cu respectarea dispozitiilor 

Legii Societatilor Comerciale coroborate cu cele ale Legii privind piata de capital.” 

2.8. Se aproba, cu unanimitate de voturi, eliminarea art. 20.3. din cadrul art. 20 intitulat “Consiliul de 

Supraveghere”. 

 

2.9. Se aproba, cu unanimitate de voturi, modificarea art. 20.5 din cadrul art. 20 intitulat “Consiliul de 

Supraveghere”, care va avea urmatorul continut:  

“Durata mandatului membrilor consiliului de supraveghere, este de 4 ani, cu exceptia duratei 

mandatului primilor membri care nu poate depăşi 2 ani.” 

2.10. Se aproba, cu unanimitate de voturi, modificarea art. 21.4. din cadrul art. 21 intitulat “Directoratul”, 

care va avea urmatorul continut: 

“Durata mandatelor membrilor Directoratului este de 4 ani, cu exceptia duratei mandatului primilor 

membri care nu poate depăşi 2 ani.” 

 

2.11. Se aproba, cu unanimitate de voturi, modificarea art. 22.2. din cadrul art. 22 intitulat “Comitetul de 

audit”, care va avea urmatorul continut: 

“Comitetul de audit este format din membrii Consiliului de Supraveghere.” 

2.12. Se aproba, cu unanimitate de voturi, modificarea art. 24 intitulat “Controlul societatii. Legalitatea 

actelor de gestiune si a operatiunilor Societatii va fi supusa analizei auditorului intern si auditorului 

financiar” dupa cum urmeaza: titlul acestui articol va fi “Controlul societatii. Audit.”, se vor elimina 

vechile alienate de la 24.1 la 24.9 si se vor introduce cele doua alineate precizate in Convocatorul 

Adunarii Generale Extraordinare si care in urma acestor modificari vor avea urmatorul continut:  

“24.1. Situatiile financiare ale societatii vor fi supuse auditului financiar, in conditiile legii. 

24.2. Actionarii vor avea dreptul sa consulte orice document al Societatii pe care aceasta este obligata sa 

il puna la dispozitia lor, potrivit legii si prezentului act constitutiv.” 
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Art. 3 Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 20.10.2008 ca data de înregistrare, in sensul art. 238 

alin. 1 din Legea 297/2004. 

 

Art. 4 Se aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea de catre Adunarea Generala a d-nei. Bucur Roxana 

Simona, cetatean roman, legitimata cu C.I. seria DP nr. 099787 eliberata de DGEIP-DEP la data de 

04.09.2003, CNP 2780802464518, sa semneze in numele actionarilor hotărârea adunării generale 

extraordinare a acţionarilor, actul constitutiv actualizat al societatii si efectuarea tuturor formalităţilor 

cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate in prezenta Adunare Generala a 

Actionarilor. 

 

Incepind de astazi, prezentul raport curent se poate consulta la sediul societatii, Biroul 

Relatii cu Actionarii, in zilele lucratoare, intre orele 10-14.  

Incepind cu data de 01.10.2008, Raportul poate fi consultat si pe site-ul societatii la 

adresa www.loulisgroup.ro. 

 

 

Presedintele Directoratului                                                   Membru al Directoratului 

 

Stefanos Krommydas                                                             Michail Poutsiakas 

 
 

___________________________                                             ___________________ 

 


