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RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018) 
Data raportului: 20.06.2022 
Denumirea emitentului: PPOOTTIISS CCAAPPIITTAALL SS..AA.. 
Sediul social: Loc. Cluj-Napoca, B-dul Muncii, Nr. 18, Jud. Cluj 
Tel: 0740/212457
Nr. �i data înregistr�rii la ORC: J12/2119/2009                                    
CIF RO 26195097 
Capital social subscris si varsat: 103.000 lei  
Sistemul multilateral de tranzac�ionare pe care se tranzac�ioneaz� valorile mobiliare emise de PPOOTTIISS
CCAAPPIITTAALL S.A. este sistemul multilateral de tranzac�ionare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat: 

Adunarea General� Extraordinara a Ac�ionarilor POTIS CAPITAL S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 

Muncii nr. 18, jud. Cluj, Cod unic de înregistrare 26195097, num�r de ordine în Registrul Comertului 

J12/2119/2009, întrunit� prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României nr. 

2127/19.IV.2022 �i în ziarul local Monitorul de Cluj din 19.05.2022, în conformitate cu dispozi�iile Legii 

nr. 31/1990, ale Legii 297/2004 �i cu dispozi�iile actului constitutiv al societ��ii, în �edin�a din data de 

20.06.2022, la prima convocare, la adresa Baciu, str.Observatorului, nr.4, în prezen�a ac�ionarilor 

reprezentând 78,82 % din num�rul total de drepturi de vot, aferent unui num�r de 811.934 ac�iuni, a 

HOT�RÂT: 

Art. 1. Se aprob� schimbarea sediul social al societatii de la adresa: Jud.Cluj, Mun.Cluj-Napoca, Bd. 

Muncii, nr.18, la noua adresa Jud.Cluj, Baciu, str.Observatorului, nr.4, Hala C2.  

Voturi valabil exprimate de�inute de ac�ionarii prezen�i 811.934 reprezentând 78,82 % din capitalul social, 

aferente unui num�r de 811.934 ac�iuni, din care pentru 811.934 �i împotriv� 0 Abtineri 0. 

Art. 2. Se aprob� modificarea actului constitutiv al societati Potis Capital SA dupa cum urmeaza: articolul 

3 din contractul de societate si articolul 3 alin.1 din Statutul societatii vor avea urmatorul continut: “Sediul 

societatii este in Romania, Jud.Cluj, Baciu, str.Observatorului, nr.4, Hala C2.” 

Voturi valabil exprimate de�inute de ac�ionarii prezen�i 811.934 reprezentând 78,82 % din capitalul social, 

aferente unui num�r de 811.934 ac�iuni, din care pentru 811.934 �i împotriv� 0 Abtineri 0. 

Art. 3. Se aprob� data de 06.07.2022 ca dat� de înregistrare, care serveste la identificarea ac�ionarilor 

asupra c�rora se vor r�sfrânge efectele hot�rârilor adoptate �i a datei de 05.07.2022 ca ex date. 

Voturi valabil exprimate de�inute de ac�ionarii prezen�i 811.934 reprezentând 78,82 % din capitalul social, 

aferente unui num�r de 811.934 ac�iuni, din care pentru 811.934 �i împotriv� 0 Abtineri 0. 

Art. 4. Se aprob� imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru ca, personal, in numele 

si pentru toti actionarii societatii, sa semneze hotararea AGEA ce se va adopta si sa indeplineasca toate 




