


 
 

Acționarilor societății și a datei ”ex-date” 04 Februarie 2021 în conformitate cu dispozițiile 

Legii nr.24/2017. 

 

Art.4 Aprobarea împuternicirii juristului societății, doamna Geta Dulgheru, să 

procedeze la publicarea în MO partea a –IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârilor 

AGOA adoptate din data de 19 Ianuarie 2021 (prima convocare) sau din 20 Ianuarie 2021 (a 

doua convocare) 
 

Și 

 

Desfașurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Ceprohart S.A. 

Brăila în data de 19.01.2021 orele 13,00  ședință desfășurată online, la care au participat prin 

reprezentanți și direct un număr de 2 acționari ce dețin împreună un numar de 248305 acțiuni, 

reprezentând 89,01% din capitalul social al Ceprohart Sa Brăila, în urma dezbaterilor și analizei 

documentației s-a adoptat următoarea hotărâre: 

 

 

HOTĂRÂREA nr.1 din data de 19.01.2021 

a  Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Ceprohart SA Brăila 

 

 

  Ședința AGEA CEPROHART S.A. Brăila, din data de 19.01.2021 (data primei 

convocări), s-a desfășurat online, prin videoconferință. Acționarii și reprezentanții acționarilor 

ce au participat, au reprezentat un cvorum de 89,01% din capitalul social al societății în 

conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, modificată și completată ulterior și au 

hotărât: 

 

Art.1 Aprobarea înființării unui punct de lucru în București, Sectorul 1, strada Cristian 

Popișteanu Nr.2-4, Etaj 2, pentru activitatea de gestionare a tuturor contractelor și contactarea 

clienților. 

Art.2 Aprobarea datei de 05 Februarie 2021 ca data de înregistrare a acționarilor asupra 

cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor societății și a datei ”ex-date” 04 Februarie 2021 în conformitate cu dispozițiile 

Legii nr.24/2017. 

Art.3 Aprobarea împuternicirii juristului societății, doamna Geta Dulgheru, să procedeze la 

publicarea în MO partea a –IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârilor AGEA adoptate 

din data de 19 Ianuarie 2021 (prima convocare) sau din 20 Ianuarie 2021 (a doua convocare). 
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