
   
 
 

 

 

 

 

 

RAPORT CURENT               43 / 30.03.2020 

30 martie 2020 
 
 

Către:   
 
  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 
  SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE 

Fax: 021-659.60.51 
 
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. – Piaţa Reglementată 
Fax: 021-256.92.76 
 
 
 

RAPORT CURENT 
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile 
cu valori mobiliare şi Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață 
 

 
Data raportului: 30.03.2020 
Denumirea entităţii emitente: S.C. PRODPLAST S.A.  
Sediul social: Buftea, Sos.Bucuresti-Tirgoviste, nr. 1, jud.Ilfov, România 
Numărul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 108 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J23/835/2018 
Capital social subscris şi vărsat: 17.072.385 lei  
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: 
Bursa de Valori Bucureşti S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piaţă PPL) 
Eveniment de raportat: Erata convocator AGOA 28/29.04.2020 publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1192/27.03.2020 (denumit in continuare 
„Convocarea”) 

 
Subscrisa PRODPLAST S.A., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Ilfov sub nr. J23/835/2018, Cod unic de inregistrare 108, cu sediul in Oras Buftea, Sos. 
Bucuresti-Targoviste nr.1, Jud. Ilfov, Romania (denumita in continuare „Societatea”), 
informeaza actionarii cu privire la faptul ca dintr-o eroare materiala, prevederile din sectiunea 
„INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din cuprinsul 
Convocarii nu contin informatiile complete cu privire la data pana la care pot fi transmise 
propunerile de desemnare a candidatilor pentru ocuparea functiei de membru al Consiliului de 
Administratie. 
 
In consecinta, Societatea informeaza actionarii cu privire la urmatoarele aspecte: 



   
 
 

 

 

 

 

- Propunerile privind desemnarea candidatilor pentru ocuparea functiei de membru al 
Consiliului de Administratie pot fi transmise catre Societate pana la Data de Referinta, 
15.04.2020, ora 16:00 p.m.; 

- Propunerile privind desemnarea candidatilor pentru ocuparea functiei de membru al 
Consiliului de Administratie vor trebui sa indice: numele, prenumele, localitatea de 
domiciliu si calificarea profesionala; 

- Propunerile privind desemnarea candidatilor pentru ocuparea functiei de membru al 
Consiliului de Administratie pot fi facute de actionarii Societatii sau de catre membrii 
Consiliului de Administratie. 

- Lista completa cu canditatii pentru ocuparea functiei de membru al Consiliului de 
Administratie, cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator, va fi pusa 
de societate la dispozitia actionarilor, pe website-ul societatii www.prodplast.ro in data de 
15.04.2020, orele 17:00 p.m. 

 
Prezentul Raport Curent clarifica prevederile din cuprinsul sectiunii „INFORMATII GENERALE 
PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din Convocare. 

 

 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

 

MATEI DIMITRIU 

 

 

 

 

http://www.prodplast.ro/

