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HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 08.08.2019 
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, 5 Strada Piatra Morii, nr. 24, Sector 1, 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. 2757/05.07.2019, in ziarul Bursa din data de 01.08.2019 şi prin 
transmiterea acesteia către Bursa de Valori Bucureşti şi Autoritatea de Supraveghere 
Financiară prin raportul curent nr. 20/03.07.2019; 
 
Legal şi statutar întrunită în data de 08 August 2019, ora 16:00, în cadrul primei 
convocări la sediul Societăţii, prin prezenţa personală sau prin formular vot prin 
corespondenta a unui număr de 4 acţionari care deţin la data de referinţă 1 august 
2019 un număr de 23.031.169 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 50,5445%  din 
totalul drepturilor de vot, respectiv 50,5445%  din capitalul social al Societăţii, 
 

Conform voturilor valabil exprimate de către toţi acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS 
S.A. 

HOTĂRĂŞTE 

1. Se aproba situațiilor financiare anuale individuale aferente exercițiului financiar 
2018 ale NQEH, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de 
către auditorul financiar. 

2. Se aproba situațiilor financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 
2018 ale NQEH, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de 
către auditorul financiar. 

3. Se aproba nedistribuirea dividendelor pentru anul financiar 2018  
4. Se aproba descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru anul 

financiar 2018  
5. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019  
6. Se aproba demisiei dlui Ionuț Paraschiv și încetarea mandatului provizoriu al 

domnului Volis Argyrios și descărcarea acestora pentru perioada 01.01.2019 - 
08.08.2019. Nici o aprobare a numirii a doi noi membri ai consiliului de 
administratie 

7. Se aproba Împuternicirea Arntiana Veizi 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. Arntiana Veizi este împuternicit să delege îndeplinirea 
mandatului menționat mai sus către alte persoane 

8. Se aproba data de 27.08.2019 ca dată de înregistrare, in conformitate cu 
prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.  
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9. Se aproba data de 26.08.2019 ca ex date, asa cum este definita de prevederile 
Regulamentului ASF 05/2018. 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi, 08.08.2019.  

 

Membru Consiliului de Administraţie,  

Argyrios Volis 
 

  

 

 

 

 

 


