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COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 

(conform solicitării acţionarului GREEN SOUTHEAST EUROPE INVESTMENTS SA, in calitate de 

acţionar semnificativ al NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.) 

 

 

Consiliul de Administraţie al NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. cu sediul social în 

Bucureşti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Cladirea HBC2, etaj  6, Birou 1 , Sector 2, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/3315/11.03.2009, Cod de 

Înregistrare Fiscală RO2695737, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piaţa 

de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții 

de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului Comisiei Naţionale a 

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

adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi 

prevederile Actului Constitutiv al NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A., la 

solicitarea acționarului semnificativ GREEN SOUTHEAST EUROPE INVESTMENTS SA (cotă de 

participare de 17,2457% din capitalul social), prin Adresa nr.120/11.04.2018, în temeiul art. 

117^1 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu dispozițiile art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piată completează si modifică ordinea de zi a 

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, publicată iniţial în Monitorul Oficial al României, 

Partea a – IV - a, nr.1245/27.03.2018 şi în ziarul Romania Liberă din data de 27.03.2018, 

astfel: 

Punctul 10: 

Reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 5 la 3, in conformitate 

cu art. 12.2 al Actului Constitutiv al Societatii  
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Punctul 11: 

Aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Administratie pentru ocuparea 

pozitiei vacante.     

 

 Astfel, pentru şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/30 Aprilie 

2018, ora 16:00 la care au dreptul să participe şi să voteze doar persoanele care au 

calitatea de acţionari, respectiv sunt înregistrate în registrul acţionarilor societăţii la sfârşitul 

zilei de 17 Aprilie 2018, va fi următoarea: 

 

ORDINE DE ZI: 

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale aferente exercițiului financiar 2017 ale NQEH, 

pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de către auditorul financiar.  

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2017 ale 

NQEH, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de către auditorul financiar. 

3. Aprobarea nedistribuirii dividendelor pentru anul financiar 2017. 

4. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru anul financiar 2017.  

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.  

6. Aprobarea numirii a trei noi membri ai Consiliului de Administratie, pentru a completa pozitiile 

ramase vacante.  

7. 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/publicarii hotărârilor AGOA conform legislatiei in vigoare. Dl. Volis este 

împuternicit să delege îndeplinirea mandatului menționat mai sus către alte persoane.  

8. Aprobarea datei de 18.05.2018 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, 

al. 1 din Legea nr. 24/2017. 

9. Aprobarea datei de 17.05.2018 ca data ex date, asa cum este definita de prevederile 

Regulamentului CNVM nr. 6/2009. 

10. Reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 5 la 3, in conformitate cu art. 

12.2 al Actului Constitutiv al Societatii  

11. Aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Administratie pentru ocuparea pozitiei 

vacante.     

 

 

__________________ 

Tsamis Georgios 

Preşedintele Consiliului de Administraţie 
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