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Evenimente importante de raportat:  

e) Alte evenimente: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor NATURA 

QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. nr. 1 din data de 15.03.2018. 

 

 

Director General 

Volis Argyrios 
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HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 15.03.2018 

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 

NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS 

S.A. ("Adunarea") cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Clădirea 

HBC2, Etaj 6, Birou 1, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti sub nr. J40/3315/2009, cod unic de înregistrare 2695737, ("Societatea" sau 

"NQEH") legal si statutar convocată, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind 

societăţile, republicată, al art. 92  din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente 

financiare si operatiuni de piata, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în 

cadrul adunărilor generale ale societăţilor şi al art. 7 din actul constitutiv al Societăţii, 

prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 

594/12.02.2018  şi prin transmiterea convocării către Bursa de Valori Bucureşti şi 

Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 10/09.02.2018. 

 

Legal şi statutar întrunită în data de 15 Martie 2018, ora 16:00, în cadrul primei convocări 

la sediul Societăţii, prin prezenţa personală sau prin reprezentant a unui număr de 8 

acţionari care deţin la data de referinţă 7 Martie 2018 un număr de 18.066.324 acţiuni 

cu drept de vot, reprezentând 50,1014% din totalul drepturilor de vot, respectiv 

50,1014% din capitalul social al Societăţii, 

 

Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate de către toţi acţionarii prezenţi, sau 

reprezentaţi, Adunarea 

HOTĂRĂŞTE 

1. Demiterea auditorului financiar al NQEH, Baker Tilly Klitou and Partners SRL, având 
sediul social în București, Splaiul Independenței nr. 52, 050085, România pentru 

auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății 

aferente exercițiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2017 și 2018  și, în 

consecință, încetarea contractului de audit financiar încheiat cu Baker Tilly Klitou 

and Partners SRL. Schimbarea auditorului financiar a avut loc în întregime ca 

urmare a relației dintre companie și partenerul de audit delegat, care a schimbat 

compania de audit; 

2. Numirea FIDEXPERT AUDIT SRL, având sediul social în București, Calea Dorobantilor 

nr. 239, etaj 4, România, în calitate de auditor financiar al NQEH, pentru auditarea 

situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente 

exercițiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2017, 2018 și 2019. Durata 

contractului de audit financiar va fi de 3 ani; 

3. Aprobarea remuneratiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie al NQEH 

pentru anul financiar 2018, in cuantum de 15.000 RON net/luna pentru fiecare 

membru, cu exceptia cazului in care oricare dintre membrii Consiliului renunta la 

aceasta remuneratie; 

4. Împuternicirea Dlui. Argyrios Volis să întocmească și să semneze în numele și pe 

seama Societății și să depună orice documente și să dea orice declarații necesare 

în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA și să 

îndeplinească orice alte formalități, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să 

primească certificate sau orice alte acte emise de Registrul Comerțului. Dl. Volis 



 

este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului menționat mai sus către alte 

persoane. 

5. Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra 

cărora se vor răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGOA ca fiind 02 Aprilie 

2018. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,  

Tsamis Georgios 

 

 

 

 


