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                                           RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006 

 

• DESTINATARUL RAPORTULUI:  BURSA DE VALORI BUCURESTI 
                                                                        COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE 
• DATA RAPORTULUI:   17.08.2011 
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A. 
• SEDIUL SOCIAL:  Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR 
• TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224 
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329 
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991 
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50  LEI 
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB 

 EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:  HOTARARI AGAE şi AGAO din data de 

16/17.08.2011 
 
 Adunarea generală extraordinară a acţionarilor convocată pentru data de 16.08. 2011, orele 
10,00  şi reconvocată pentru data de 17.08.2011 orele 10,00 nu s-a ţinut din lipsă de cvorum de 
prezenţă la nici una din convocări. 
 
 Adunarea generală extraordinară a acţionarilor ţinută la  data de 16  August 2011, orele 
12,00, cu participarea unui procent de  80, 06 %  din capitalul social , hotărăşte următoarele : 
 

1. Se aprobă completarea obiectului de activitate al societăţii  cu următoarea  activitate :  
 
         8559 Alte forme de învăţământ n.c.a 

   
2. Se aprobă modificarea alineatelor 1 şi 2 ale  Art. 21.intitulat  GARANŢIA 

ADMINISTRATORILOR  din Actul Constitutiv al societăţii . 
 

 Primul alineat va avea următorul conţinut :  
“ Înainte de intrarea în funcţiune, fiecare administrator este obligat să constituie o garanţie, 

prin depunerea a 2500 acţiuni, care pe perioada mandatului sunt inalienabile şi se păstrează de 
societate .” 
           Alineatul 2 va avea următorul conţinut : 

” Până la eliberarea acţiunilor de către societate , administratorii vor depune certificatele 
constatatoare ale drepturilor lor asupra celor 2500 de acţiuni “. 

 
   3. Se aprobă Actul Constitutiv în forma actualizată după modificări ; 
 
   4. Se aprobă  împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze  forma 
actualizată a Actului constitutiv . 
 
    5. Se aprobă ca dată de înregistrare data de 02.09.2011  

       În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalităţile legate de 
publicitate şi de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului  Comerţului, 
prin grija Consiliului de Administraţie al societăţii. 



 
 
 
 
 
 Adunarea generală ordinară a acţionarilor ţinută la data de 16  August 2011, orele 13,00, cu 
participarea unui procent de  80, 06  % din capitalul social , hotărăşte următoarele : 
 
      1. -  S-a luat act de stadiul de realizare a programului de activitate al SC SINTEZA SA  stabilit 
pentru anul 2011 şi s-a aprobat continuarea acestuia în forma propusă de Consiliul de Administraţie 
al societăţii . 

 
     2.- S-a  aprobat ca dată de înregistrare,  data de 02.09.2011 . 

  

 În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalităţile legate de 
publicitate şi de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului  Comerţului, 
prin grija Consiliului de Administraţie al societăţii. 

 
    
 
 

PREŞEDINTELE  CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE, 

 

                                          Tiberiu Aurelian Duma 

 
 
 
 


