
 

 

 
HOTĂRÂREA nr. 1 din 10 / 12 august 2020 

a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACŢIONARILOR 

PETRODESIGN S.A. 
 

= PROIECT = 
 
 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor PETRODESIGN S.A., persoană juridică de 
naţionalitate română, cu sediul social în Bucureşti, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, Sectorul 1, număr de ordine 
în registrul comerţului J40 / 4079 / 1992, Cod Unic de Înregistrare 2786649, atribut fiscal RO,  

care se desfăşoară în ziua de 10 / 12 august 2020 – ora 14,00, la sediul social al societăţii din 
BUCUREŞTI,  str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, Sectorul 1, la prima convocare de către Consiliul de 
Administraţie al societăţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 a societăţilor comerciale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 legal constituită prin prezenţa acţionarilor care deţin _____________ acţiuni, reprezentînd _______% 
din capitalul social, respectiv, ______________________________, conform listei acţionarilor cu data de 
referinţă 06.08.2020., fiind astfel întrunit qvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate,  

cu privire la punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi, a hotărât următoarele: 
 
Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _______ voturilor acţionarilor prezenţi cu drept de vot, Proiectul de divizare 
parțială asimetrică a societății, fără dizolvarea acesteia, în conformitate cu art. 238 și următoarele din Legea nr. 
31 / 1990 ( legea Societatilor ), prin transmiterea unei părți din patrimoniul acesteia către două societăți care se 
vor constitui, pe baza situațiilor financiare de la data de 31.12.2019., Proiect de divizare întocmit de Consiliului 
de Administrație al societății, precum și publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României. 
 
Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _______ voturilor acţionarilor prezenţi cu drept de vot, data de                         
27 august 2020 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării 
generale a acționarilor. 
 
Art. 3. Adunarea Generală a Acţionarilor aprobă, cu _________ voturilor acţionarilor prezenţi cu drept de vot, 
împuternicirea d-lui. ________________ să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administraţie, a 
actului adiţional de modificare a actului constitutiv al societăţii şi a actului constitutiv al societăţii, actualizat, să 
întreprindă demersurile legale necesare în vederea menţionării la Oficiul Registrului Comerţului competent şi 
publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta precum șia Proiectului de divizare ( propunere:  
dl. Mihai Andrei MANEA – administrator și Director General ). 
 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor: 

 


