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ACTUL CONSTITUTIV 

al societății pe acțiuni 

“2B INTELLIGENT SOFT“ 

actualizat la data de [_] aprilie 2022 

 

 

 În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu completările și 

modificările ulterioare, acest act constitutiv reprezintă, din momentul semnării, actul legal care 

definește și reglementează funcționarea societății. 

Art.1.DENUMIREA SOCIETĂȚII 

1.1. Denumirea societății este 2B INTELLIGENT SOFT S.A., conform dovezii privind 

disponibilitatea firmei eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. 

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub 

numărul J40/1358/2006, având codul de înregistrare fiscală RO 16558004. 

1.2. În toate înscrisurile privind societatea, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele 

“societate pe acțiuni” sau inițialele “S.A.”. 

1.3. În toate facturile, ofertele, comenzile, listele de preţuri, prospectele şi alte documente întrebuințate 

în comerț (cu excepţia bonurilor fiscale, dacă va fi cazul) emise de societate, se vor menţiona 

următoarele: denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în Registrul Comerţului, 

codul unic de înregistrare (CUI) şi capitalul social subscris și cel vărsat. Societatea va publica aceste 

elemente și pe pagina sa de internet. 

Art.2. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII 

2.1. Societatea este persoană juridică română, constituită în forma juridică de societate pe acțiuni și își 

desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legile române și ale prezentului act constitutiv.  

2.2. În cadrul activității sale, societatea este titulară de drepturi și obligatii, garantate cu patrimoniul 

social. Fiecare acționar răspunde numai până la concurența capitalului social subscris. 

Art.3. SEDIUL SOCIETĂȚII 

3.1. Sediul societății este stabilit în Mun. București, Bd. Primăverii nr. 51, etaj 4 + M, Sector 1 și 

poate fi schimbat la orice adresă din România și din străinătate, prin hotărârea Adunării Generale 

Extraordinare a Acționarilor. 

3.2. Societatea va putea înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agentii, birouri, puncte de lucru și alte 

sedii secundare în România cât și în afara granițelor țării, potrivit hotărârii Consiliului de Administrație 

al Societății. 
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Art.4. DURATA SOCIETĂȚII 

4.1. Societatea este constituită pe o durată nedeterminată, cu începere de la data înregistrării în 

Registrul Comerțului. 

Art.5. OBIECTUL DE ACTIVITATE 

5.1. Activitatea principala (domeniul principal: 620-Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei) 

6201 - Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) 

5.2. Activități secundare 

0240 Activități de servicii anexe silviculturii 

3312 Repararea masinilor 

4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio și 

televizoarelor 

4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat 

4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului 

4652 Comerț cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii 

4669 Comerț cu ridicata al altor masini si echipamente 

4741 Comerț cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului în magazine 

specializate 

4742 Comerț cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate 

4743 Comerț cu amanuntul al echipamentului audio/ video in magazine specializate 

4753 Comerț cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, în 

magazine specializate 

4754 Comerț cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate 

4759 Comerț cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., în 

magazine specializate 

4763 Comerț cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/ video, în 

magazine specializate 

4764 Comerț cu amanuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 

4765 Comerț cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate 

4776 Comerț cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, Comerț cu amanuntul al animalelor de 

companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate 

4777 Comerț cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, în magazine specializate 

4778 Comerț cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

5811 Activități de editare a cartilor 

5812 Activități de editare de ghiduri, compendii liste de adrese și similare 

5813 Activități de editare a ziarelor 

5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor 

5819 Alte activități de editare 

5821 Activități de editare a jocurilor de calculator 
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5829 Activități de editare a altor produse software 

5920 Activități de realizare a inregistrarilor audio si Activități de editare muzicala 

6010 Activități de difuzare a programelor de radio 

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune 

6110 Activități de telecomunicatii prin retele cu cablu 

6120 Activități de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) 

6130 Activități de telecomunicatii prin satelit 

6190 Alte Activități de telecomunicatii 

6202 Activități de consultanta în tehnologia informatiei 

6203 Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informatiei 

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si Activități conexe 

6312 Activități ale portalurilor web 

7021 Activități de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii 

7022 Activități de consultanta pentru afaceri si management 

7311 Activități ale agentiilor de publicitate 

7490 Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 

8560 Activități de servicii suport pentru invatamant 

8230 Activități de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 

9002 Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)  

4617 Intermedieri în Comerțul cu produse alimentare, bauturi si tutun 

4618 Intermedieri în Comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 

4619 Intermedieri în Comerțul cu produse diverse 

4634 Comerț cu ridicata al băuturilor 

4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun 

4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun 

4711Comerț cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 

alimentare, bauturi si tutun 

4729 Comerț cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate 

4781 Comerț cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin 

standuri, chioscuri si piete 

4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și piețelor 

5621 Activități de alimentatie (catering) pentru evenimente 

5629 Alte activități de alimentatie n.c.a 

5630 Baruri si alte Activități de servire a bauturilor 

9329 Alte activități recreative si distractive n.c.a. 

9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 

 

5.3. Obiectul de activitate al Societății poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale 

Extraordinare a Acționarilor. 
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Art.6. CAPITALUL SOCIAL 

6.1 Capitalul social al Societății, integral privat, subscris integral și vărsat în numerar de către acționari 

este de 1.320.000 lei, împărțit în 13.200.000 acțiuni indivizibile, cu o valoare de 0,1 lei fiecare 

6.2. Structura capitalului social este evidențiată de către Societate prin intermediul Registrului 

acționarilor de tip listă, ținut de către Societate, prin grija persoanelor responsabile conform 

dispozițiilor legale incidente, și cuprinde următoarele informații: datele de identificare ale acționarilor, 

numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar, aportul la capitalul social, precum și cota de participare 

din totalul capitalului social. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe una dintre 

piețele sau sistemele de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București S.A. (admiterea la 

tranzacționare), lista acționarilor Societății va fi ținută de către Depozitarul Central S.A., în 

conformitate cu legislația pieței de capital aplicabilă și cu prevederile Codului Depozitarului Central.  

Art.7.ACȚIUNILE 

7.1. Acțiunile Societății sunt ordinare, nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată.  

7.2. Acțiunile Societății pot fi tranzacționate pe piața reglementată sau sistemul multilateral de 

tranzacționare (SMT), în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. 

7.3. Societatea va avea posibilitatea să emită obligațiuni în condițiile stabilite prin prevederile legale 

aplicabile în materie, urmând procedură prevăzută de legislația incidentă. 

7.4. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un 

reprezentant comun. Aceste persoane sunt răspunzatoare solidar de efectuarea vărsamintelor datorate. 

Art.8. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN DEȚINEREA DE ACȚIUNI 

8.1. Acțiunile sunt de valoare egală și conferă titularilor lor drepturi egale. Fiecare acțiune subscrisă și 

vărsata de acţionari conferă titularului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, dreptul de a 

alege și a fi ales în organele de conducere ale societăţii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiului 

conform prevederilor prezentului act constitutiv și reglementarilor legale aplicabile si orice alt drept, în 

conformitate cu dispoziţiile prezentului Act Constitutiv şi cele legale aplicabile. 

8.2. Deţinerea acțiunii implică adeziunea de drept la prevederile prezentului act constitutiv, drepturile și 

obligaţiile legate de acțiuni urmând acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. 

8.3. Obligațiile sociale ale Societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar răspunderea acționarilor 

va fi limitată la cota deținută de aceștia la capitalul social subscris. 

8.4. Acționarii participă la împărțirea beneficiilor și la suportarea pierderilor proporțional cu cota de 

participare la capitalul social. 
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8.5. Exercitarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu 

respectarea reglementărilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările 

ulterioare, iar ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, în conformitate cu prevederile 

legislatiei pieței de capital. 

8.6. Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de creanţe sau obligaţii ale acţionarilor, putând fi urmărit 

numai beneficiul ce li se cuvine sau cota-parte ce le revine la lichidarea societăţii, efectuată în condiţiile 

prevăzute de prezentul act constitutiv. 

Art.9. TRANSFERUL ACȚIUNILOR 

9.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în forma dematerializată se transmite în 

mod liber, cu respectarea legislației aplicabile, prin declarație făcută în Registrul Acționarilor, semnată de 

cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății 

dreptul de proprietate asupra acțiunilor Societății se transmite conform prevederilor legale incidente. 

9.2. Acțiunile sunt liber transferabile și negociabile.  

Art.10. INTERDICȚII PRIVIND ACȚIUNILE 

10.1. Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acţionează în 

nume propriu, dar pe seama acestei societăţi, numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraodinare a 

Acționarilor și în conditiile legii, astfel: 

- autorizând dobândirea, Adunarea Generală Extraordinară stabileşte, în principal: modalităţile de 

dobândire; numărul maxim de acţiuni care urmează a fi dobândite; contravaloarea lor minimă și maximă; 

perioada efectuării operaţiunii care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii adunării generale 

în Monitorul Oficial; 

- valoarea acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate în portofoliul său, nu poate 

depăși 10% din capitalul social subscris; 

- se pot dobândi numai acțiuni integral liberate și numai în cazul în care capitalul social subscris este 

integral vărsat; 

- plata acţiunilor astfel dobândite se va face numai din beneficiile distribuibile și din rezervele disponibile 

ale societăţii, cu excepţia rezervelor legale, înscrise în ultimul bilanţ contabil. 

Dobândirea acțiunilor proprii poate fi realizată și cu nerespectarea condițiilor menționate mai sus, în cazul 

în care se dobândesc cu titlu gratuit acțiuni integral liberate ori în alte cazuri prevăzute de lege. 

 

10.2. Acțiunile dobândite potrivit articolului anterior nu dau dreptul la dividende, iar pe toată durata 

posedării lor de către societate, dreptul de vot pe care îl conferă aceste acţiuni este suspendat. În cazul 

dobândirii de către societate a acțiunilor proprii, cu încălcarea prevederilor legii, aceasta are obligaţia de 

a le înstrăina în termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, potrivit hotărârii adunării generale 

extraordinare, acțiunile neînstrăinate în acest termen fiind anulate, iar capitalul social urmând a fi redus 

în mod corespunzător. 
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10.3. Societatea nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi și nici să constituie garanţii în vederea 

subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către terţi. 

10.4. Luarea în gaj a propriilor acțiuni, fie direct, fie prin persoanele care acţionează în nume propriu, dar 

pe seama societăţii, este asimilată cu dobândirea propriilor acțiuni, acestea urmând a se contabiliza 

separat. 

Art.11. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL 

11.1. Capitalul social va putea fi majorat în baza hotărarii Adunării Generale Extraordinare a 

Acționarilor, prin emiterea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în 

schimbul unor noi aporturi în natură sau în numerar, precum și în urma includerii în capitalul societăţii 

a profiturilor după plata impozitelor şi taxelor aferente, includerii în capitalul societăţii a primelor de 

emisiune sau a rezervelor societăţii, cu excepţia rezervelor legale şi a rezervelor constituite din 

diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului, prin compensarea unor creanțe asupra societății 

care sunt certe și exigibile la data adoptării hotărârii de majorare de capital social şi oricarei alte metode 

prevăzute de lege. 

11.2. Majorarea capitalului social prin ofertă publică de valori mobiliare și/sau prin acordarea 

posibilității acționarilor de a-și tranzacționa drepturile de preferință pe piața de capital este supusă 

prevederilor legislatiei incidente.  

11.3. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând 

acționarilor existenți, proportional cu numărul acțiunilor deținute de aceștia. Exercitarea dreptului de 

preferință se va face în conformitate cu legislația aplicabilă, majorările de capital efectuate cu 

încalcarea dreptului de preferință fiind anulabile. 

11.4. Dreptul de preferință al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotararea adunarii 

generale extraordinare a actionarilor, in urma analizarii raportului pus la dispozitie de consiliul de 

administratie, raport prin care se precizeaza motivele ridicarii sau limitarii dreptului de preferinta, 

precum si explicarea modului de determinare a valorii de emisiune a actiunilor. 

11.5. Hotărârea va fi luată în prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social 

subscris, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți. Ulterior admiterii la tranzacționare, ridicarea 

dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din 

capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot. În urma 

ridicării dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni, acestea vor fi oferite spre 

subscriere cu respectarea dispozițiilor legale incidente în materie.  

11.6. Adunarea generală a acționarilor poate autoriza consiliul de administrație ca într-o perioadă ce 

nu poate depăși 3 ani de la data înregistrarii modificării actului constitutiv în acest sens, să majoreze 

capitalul social subscris prin una sau mai multe emisiuni până la o valoare nominala determinată 

(capital autorizat), prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor. Valoarea nominală a capitalului 
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autorizat nu poate depăși jumatate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării. 

Autorizarea va fi acordată în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute de art. 11.5. La data 

prezentului act, Consiliul de Administrație a fost autorizat prin hotărârea AGEA nr. 36 din data de 

19.11.2021 pentru perioada 19.11.2021 – 19.11.2024 să decidă majorarea capitalului social prin una 

sau mai multe emisiuni, până la atingerea valorii capitalului autorizat de 40.000 lei, împărțit în 400.000 

acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei.  

11.7. Exclusiv în vederea majorarii de capital prin metoda menționată la art. 11.6, se poate împuternici 

consiliul de administrație ca pentru fiecare dintre majorările realizate până la valoarea capitalului 

autorizat, să decidă restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data 

respectivei majorări. La data prezentului act, Consiliul de Administrație al societății a fost împuternicit 

prin hotărârea AGEA nr. 36 din data de 19.11.2021 să decidă, dacă este cazul, restrângerea sau 

ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data fiecărei majorări a capitalului social în 

limita autorizată menționată mai sus. 

Art.12. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL 

12.1. Capitalul social poate fi redus în baza hotararii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. 

Hotărârea va trebui să respecte minimul legal al capitalului social prevăzut de lege, să arate motivele 

reducerii de capital și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.  

12.2. Reducerea capitalului social va putea fi facută numai după trecerea a doua luni de la data la care 

hotărârea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

Art.13. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR (AGA) 

13.1. Adunarea generală a acţionarilor este organul suprem de conducere al societăţii, care ia decizii 

privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială. 

13.2. Adunarea generală este ordinară și extraordinară și are loc la sediul societăţii sau în localul ce se va 

indica în convocare. Adunările generale se pot ține și prin teleconferinta, videoconferință sau alte mijloace 

de comunicare directă la distanta care asigură posibilitatea identificării participanților, transmisiunea 

continuă și în direct a adunării, înregistrarea acesteia și exprimarea votului în cursul adunării (inclusiv vot 

secret acolo unde este cazul). 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ(AGOA): 

13.3. Adunarea Generală Ordinară (AGOA) se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la 

încheierea exercițiului financiar. 

13.4. În afara de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată: 

a) să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de 

Consiliul de Administrație, dupa caz, de auditorul financiar și să să hotărasca cu privire la distribuirea 

profitului precum și, dacă e cazul, să fixeze dividendul; 
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b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație; 

c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit 

financiar; 

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație; 

e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliul de Administrație; 

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercitiul 

financiar următor; 

g) să hotărasca gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unitati ale societății; 

h) să aprobe politica de remunerare a societății și raportul de remunerare; 

i) să îndeplinească orice alte atributii stabilite de lege. 

 

13.5. Pentru validarea deliberarilor este necesara prezenta acționarilor care să dețina cel puțin 50% plus 

un vot din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate 

(respectiv votul acționarilor reprezentând cel putin 50% plus un vot din numarul total de drepturi de vot). 

13.6. Daca AGOA nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevazute la alineatul anterior, 

adunarea se va întruni la o a doua convocare, putând să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a 

celei dintai adunari, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate 

(însemnand 50% plus un drept de vot din voturile exprimate de acționarii prezenți și/sau reprezentati în 

adunare).  

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (AGEA) 

13.7. AGEA se întruneste ori de câte ori este necesar pentru a se lua hotărâri referitoare la : 

a) schimbarea formei juridice a societății; 

b) mutarea sediului societății; 

c) schimbarea obiectului principal al societății; 

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare cu personalitate juridică; 

e) majorarea capitalului social; 

f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni; 

g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății; 

h) dizolvarea anticipată a societății; 

i) conversia acțiunilor; 

j) emisiunea și conversia obligațiunilor; 

k) modificarea duratei de funcționare sau a sistemului de administrare al societății;  

l) aprobarea oricărei oferte publice sau admiteri la tranzacționare a societății pe o piață reglementată sau 

sistem de tranzacționare; 

m) ulterior admiterii la tranzacționare, aprobarea prealabilă a principalilor termeni și conditii ale oricărui 

act juridic având drept obiect dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garantie a unor active 

din categoria activelor imobilizate ale societătii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe 

durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele, precum si 

aprobarea prealabila a principalilor termeni și condiții ale oricărui act juridic având drept obiect 

închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau 
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cumulată faţă de acelaşi cocontractant sau persoane implicate ori care acţionează în mod concertat 

depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin creanţele la data încheierii actului 

juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depăşind aceeaşi valoare;  

n) ulterior admiterii la tranzacționare, orice dobandire sau înstrainare de către/către oricare 

membru/membri al/ai Consiliului de Administrație sau de către/către oricare director/directori al/ai 

societatii, în nume propriu, a unor bunuri către sau de la societate, având o valoare ce depășeste 10% din 

valoarea activelor nete ale societății, determinată conform datelor înregistrate în situațiile financiare 

aprobate pentru anul financiar precedent celui în care are loc operațiunea ori, după caz, la valoarea 

capitalului social subscris, dacă o asemenea situație financiară nu a fost încă aprobată; 

o) achiziționarea de către societate a propriilor acțiuni, direct sau indirect, potrivit prevederilor legale 

aplicabile, cu excepția cazului în care societatea achiziționează propriile acțiuni ca urmare a exercitarii de 

către acționari a dreptului de a se retrage din societate în cazurile prevăzute de lege; 

p) orice dobândire sau înstrăinare de active de la sau către Societate, contractarea de credite, leasing și 

alte facilități de creditare/finanțare, constituire de garanții, modificarea și prelungirea tuturor acestora dacă 

valoarea individuală a fiecarui astfel de act juridic depășește nivelul de 10.000.000 lei; 

q) oricare altă modificare a actului constitutiv care nu a fost delegata Consiliului de Administrație sau 

oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare. 

 

13.8. Pentru validitatea deliberarilor AGEA este necesară la prima convocare prezența actionarilor 

detinand cel puțin 50% plus un vot din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile următoare, 

prezența acționarilor reprezentand cel puțin o patrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt 

luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.  

13.9. Prin exceptie, se iau cu majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii 

prezenți sau reprezentați următoarele hotărâri: modificarea obiectului principal de activitate; reducerea 

sau majorarea capitalului social; schimbarea formei juridice; fuziunea, dizolvarea sau divizarea societății. 

Art. 14. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE 

14.1. AGA se convoacă de către Consiliul de Administrație, într-un termen care nu poate fi, în niciun caz, 

mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

14.2. Convocarea AGA a societăţii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-unul 

din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată 

localitate. Ulterior admiterii la tranzactionare, convocatorul va fi, de asemenea, comunicat Autorității de 

Supraveghere Financiară și BVB și va fi făcut public în conformitate cu legislația pieței de capital. 

Convocarea va cuprinde, în mod obligatoriu ora, locul și data ţinerii adunării generale și ordinea de zi (cu 

menționarea explicită a tuturor problemelor care vor fi dezbătute în cadrul Adunării Generale), precum și 

alte elemente cerute de lege, în funcție de natura problemelor aduse în atenția adunării generale. Când pe 

ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprinda 

textul integral al propunerilor.  
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Pe toată perioada care începe cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale şi până la data 

adunării inclusiv, se pune la dispoziţia acţionarilor pe website-ul propriu convocatorul, numărul total de 

acţiuni şi drepturile de vot la data convocării, precum și documentele care urmează a fi prezentate adunării 

generale. 

14.3.Acţionarii, reprezentând întreg capitalul social, vor putea - dacă niciunul dintre ei nu se opune - să 

întrunească o adunare generală și să ia orice hotărâre de competenţa acesteia fără respectarea formalităţilor 

cerute pentru convocarea ei. 

14.4. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi sau de a prezenta proiecte de 

hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, 

individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de 

Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la 

cunoştinţă celorlalţi acţionari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului 

de Administrație și acţionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse 

informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse 

pentru funcţiile respective.  

14.5. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu 

îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, 

cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, la data menţionată în convocatorul iniţial.  

14.6.Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, precum şi propunerea cu 

privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii și, ulterior admiterii 

la tranzactionare, pe website-ul propriu, de la data convocării adunării generale. La cerere, acţionarilor li 

se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăşi 

costurile administrative implicate de furnizarea acestora.  

14.7. În ziua şi la ora arătate în convocare, şedinţa adunării se va deschide de către preşedintele Consiliului 

de Administraţie sau de către acela care îi ţine locul împuternicit în acest sens. 

14.8. Persoana care prezidează sedința va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți 

secretari tehnici, pentru a intocmi un proces-verbal cuprinzand conditiile de cvorum intrunite in cadrul 

adunarii si indeplinirea tuturor formalitatilor legale si statutare pentru tinerea corespunzatoare a 

respectivei Adunari Generale, punctele de pe ordinea de zi discutate si deciziile adoptate in consecinta. 

Adunarea generală va alege, dintre acţionarii prezenţi, 1 secretar, care va verifica lista de prezenţă a 

acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare 

14.9. După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale şi a prevederilor actului constitutiv pentru ţinerea 

adunării generale, se intră în ordinea de zi. 

14.10. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în 

conformitate cu dispozițiile legale, cu excepţia cazului în care toţi acţionarii au fost prezenţi sau 

reprezentaţi şi niciunul dintre aceştia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre. 
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14.11. Până la data admiterii la tranzacționare, convocarea poate fi făcută şi numai prin scrisoare 

recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată 

semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii adunării, la adresa 

acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societăţii, dacă nu i-a 

fost comunicată în scris de acţionar. 

Art.15. DREPTUL DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ  

15.1. Acţionarii îşi exercită dreptul de vot în Adunarea generală proporţional cu numărul acţiunilor pe 

care le posedă. Ulterior admiterii la tranzactionare, numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor 

societății la data de referință stabilită de Consiliul de Administrație au dreptul să participe și să voteze la 

adunarea generală a acționarilor. 

15.2. Hotărârile Adunărilor generale se iau prin vot deschis. 

15.3. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administraţie, 

pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari şi pentru luarea hotărârilor 

referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăţii. 

15.4. Acţionarii pot participa și vota în Adunarea generala prin reprezentare, în baza unei împuterniciri 

acordate pentru respectiva Adunare generala, conform dispozițiilor legale aplicabile în acest sens. 

Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului 

dreptului de vot în adunare. Ulterior admiterii la tranzactionare, procurile se vor depune în copie, 

cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale 

împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul verbal al 

adunării generale.  În cazul procurilor transmise prin e-mail, acestea vor trebui semnate cu semnatura 

electronică extinsă. Ulterior admiterii la tranzactionare, accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la 

data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, 

făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor 

juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităţilor legale şi al acţionarilor persoane fizice 

reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale 

aplicabile în materie.   

15.5. Până la data admiterii la tranzacționare, membrii consiliului de administratie nu îi pot reprezenta pe 

acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. 

Ulterior admiterii la tranzacționare această dispoziție nu va mai fi aplicabilă.  

15.6. Acționarii care au calitatea de membrii în Consiliul de Administrație nu pot vota, în baza acţiunilor 

pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care 

persoana sau administraţia lor este în discuţie. Ei pot vota, insa, bilanţul contabil și contul de profit și 

pierderi, șituatia financiara anuala dacă nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul 

constitutiv.  
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15.7. Acţionarii care, într-o anumită operaţiune, au, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un 

interes contrar aceluia al societăţii, au obligaţia să se obţină de la deliberările privind acea operaţiune. 

15.8. Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice convenţie privind exercitarea, într-un anumit fel, a dreptului 

de vot fiind nulă. În cazul în care există drepturi de vot al căror exercițiu este suspendat, drepturile de vot 

în cauză nu sunt luate în calcul la determinarea cvorumului/majorității. 

15.9. Un proces-verbal, semnat de preşedinte şi secretar, va constata îndeplinirea formalităţilor de 

convocare, data şi locul adunării generale, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, 

hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă. La procesul-verbal se vor 

anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenţă a acţionarilor. 

15.10. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale. 

15.11. Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la 

oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, 

Partea a IV-a. 

15.121.Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii 

chiar pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.  

Art.16. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII 

16.1. Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administraţie, format din 3 

membri, care pot fi cetăţeni români sau străini, persoane fizice sau juridice şi vor fi numiţi de către 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Președintele și unul dintre membrii Consiliului de 

Administrație, nominalizat prin AGA, vor avea puteri depline de reprezentare, acționând separat. 

16.2. La data prezentului act constitutiv Consiliu de Administrație va avea un mandat de 2 ani și este 

format din: 

SCARLAT RADU, cetățean român, născut la data de 08.11.1984 in Mun. Constanța, Jud. Constanța, 

domiciliat în Mun. București, sector 1, Șos. Nordului nr. 96U, etaj 3, ap. 19, identificat cu CI seria RK 

nr. 244949 eliberată de către SPCEP Sector 1 la data de 21.11.2018, CNP 1841108134171, în calitate 

de Președinte al Consiliului de Administrație, având puteri depline de reprezentare, acționând 

separat; 

BODEA VLAD-ERMIL, cetățean român, născut la data de 12.12.1984 în Mun. București, sector 2, 

domiciliat în Mun. București, str. Barbu Vacarescu nr. 4, bl. 1, sc. 4, et. 1, ap. 102, sector 2,  identificat 

cu CI seria RK nr. 460843, eliberată de către SPCEP S2 la data de 20.11.2019, CNP 1841212420016,  

având puteri depline de reprezentare, acționând separat; 

NEGRISAN CLAUDIU EDUARD, cetățean român, născut în Jud. Braila, Mun. Braila la data de 

23.08.1972, domiciliat în Mun. Bucuresti, sector 1, Str. Petre S. Aurelian nr. 42, bl. 821, etaj 5, ap. 32, 
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identificat cu C.I. seria RK nr. 777221, eliberată de SPCEP sector 1 la data de 17.08.2021, CNP 

1720823090111. 

16.3. Preşedintele Consiliului de Administraţie va fi ales de către membrii Consiliului de Administraţie 

cu majoritate simplă, cu exceția primului Președinte, numit în prezentul act. El coordonează activitatea 

Consiliului şi raportează cu privire la aceasta adunării generale a acţionarilor, si veghează la buna 

funcţionare a organelor societăţii. 

 

16.4. În cazul în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe 

durata stării respective de imposibilitate consiliul de administraţie poate însărcina pe un alt 

administrator cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte. 

 

16.5. În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administraţie 

procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a 

acţionarilor. 

 

16.6. Dacă vacanţa determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii 

rămaşi convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru a completa numărul de 

membri ai consiliului de administraţie. 

 

16.7. În cazul în care administratorii nu îşi îndeplinesc obligaţia de a convoca adunarea generală, orice 

parte interesată se poate adresa instanţei pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării 

generale ordinare a acţionarilor, care să facă numirile necesare. 

16.8. Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni. 

 

16.9. Preşedintele convoacă consiliul de administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra 

informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează 

întrunirea. 

 

16.10. Consiliul de administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puţin 2 dintre 

membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Preşedintele este obligat 

să dea curs unei astfel de cereri. 

 

16.11. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administraţie va fi transmisă administratorilor cu 

suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de 

administraţie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. Asupra 

punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă.  

 

16.12. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, 

ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal 

este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator. 
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16.13. Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru 

realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea 

generală a acţionarilor. Atribuțiile Consiliului de Administratie vor include: 

(a) revizuirea si pre-aprobarea situațiilor financiare anuale anterior prezentării pentru aprobare de către 

Adunarea Generală a Acționarilor și realizarea de recomandări acţionarilor cu privire la distribuirea 

profitului; 

(b) daca este cazul, numirea si inlocuirea directorilor societății, aprobând și atribuțiile și competențele 

acestora și supraveghind activitatea acestora, si stabilirea nivelului de remunerație a acestora; 

(c) aprobarea (anterior prezentării pentru aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor) a 

bugetului anual al societății și a planurilor de afaceri pe termen lung; 

(d) orice dobândire sau înstrăinare de active, ori contractarea de credite, leasing și alte facilități de 

creditare/finanțare, constituire de garanții, modificarea și prelungirea tuturor acestora, dacă valoarea 

individuală a oricarui astfel de act juridic nu depășește nivelul de 10.000.000 lei. 

 

16.14. Consiliul de Administrație, în exercitarea atribuțiilor sale legale, va ține cont de instrucțiunile 

AGA și va răspunde pentru pagubele produse prin depașirea mandatului acordat. 

 

16.15. Pe durata îndeplinirii mandatului, membrii consiliului de administrație nu pot încheia cu 

societatea contracte de munca. 

 

16.16. Membrii consiliului de administrație pot fi revocați oricând de către adunarea generala ordinara 

a actionarilor. 

 

16.17. Se deleagă Consiliului de Administrație următoarele atributii ale AGEA: 

a) adăugarea sau radierea obiectelor secundare de activitate; 

b) înființarea sau radierea sediilor secundare ale societății, fără personalitate juridică; 

16.18. Consiliul de Administrație înregistreaza la Registrul Comerțului numele persoanelor 

împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreuna sau separat. Acestea 

depun la Registrul Comerțului specimen de semnatura conform legii.  

 

16.19. Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui 

bun administrator și nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la 

care au acces în această calitate. Această obligație le revine și după încetarea mandatului. 

 

16.20. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administraţie este necesară prezenţa a 50%+1 din 

numărul membrilor săi. 

 

16.21.Deciziile în cadrul Consiliului de Administraţie se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  

 

Art.17. CONTROLUL ACTIVITĂȚII FINANCIARE 

17.1. Adunarea generala ordinară a acționarilor va decide contractarea auditului financiar sau numirea 

cenzorilor, dupa caz. 

17.2. Consiliul de Administrație înregistreaza la Registrul Comerțului orice schimbare a cenzorilor, 

respectiv auditorilor financiari. 
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17.3. La data prezentului act constitutiv, auditorul financiar este AUDITOR FINANCIAR -  POPA 

BOGDAN, cu sediul în Jud. Ilfov, Str. Vânătorilor nr. 23, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din 

România cu autorizația nr. 4512, având cod de înregistrare fiscală RO 33610234. 

17.4. Atribuţiile, drepturile și obligaţiile cenzorilor/auditorilor financiari sunt cele stabilite de legile în 

vigoare. 

17.5. Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă sunt însoțite de raportul 

cenzorilor sau auditorilor financiari. Profitul Societății se va stabili pe baza situațiilor financiare anuale 

aprobate de AGA, iar calculul și repartizarea dividendelor cuvenite acționarilor se vor realiza proporțional 

cu cota de participare a acestora. De asemenea și faptul că pierderile vor fi suportate de acționari 

proportional cu cota de participare la capitalul social. 

17.6. Auditorul financiar va verifica dacă situatiile financiare sunt întocmite legal și în conformitate cu 

registrele societății, dacă registrele sunt ținute cu respectarea prevederilor legale și dacă evaluarea 

patrimoniului a fost facută în conformitate cu regulile privind întocmirea bilanțului contabil. Auditorul 

financiar va prezenta adunării generale un raport detaliat cu privire la aspectele enumerate anterior, 

precum și cu privire la propunerile privind situațiile financiare și repartizarea profitului.  

17.7. Auditorul financiar poate: 

a) Să asiste la Adunările Generale Ordinare şi Extraordinare şi să supună dezbaterii acestora problemele 

pe care le consideră necesare; 

b) Să participe la reuniunile Consiliului de Administraţie fără drept de vot. 

Art.18. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE 

18.1. Societatea îsi va putea schimba forma juridică, prin hotărârea adunării generale a acționarilor, cu 

respectarea și îndeplinirea condițiilor de fond, forma și de publicitate prevazute de lege. 

Art.19. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII. 

19.1. Societatea se dizolvă: 

a) În cazurile și în condițiile prevazute la art. 15324 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu 

completările și modificările ulterioare; 

b) În cazul și în condițiile prevăzute de art. 10 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu 

completările și modificările ulterioare.  

 

19.2. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără 

lichidare, în cazul fuziunii ori divizarii totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege. 

19.3. Societatea își păstrează personalitatea juridica pentru operațiunile lichidării, până la terminarea 

acesteia. 
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Art.20. DOMENIUL DE APLICARE 

20.1. Dacă orice clauză a prezentului act constitutiv va fi declarată inoperantă ori ilegală, de instanța 

judecatorească competentă, restul termenilor, clauzelor vor ramane valabile și executabile, în limitele 

permise de legea aplicabilă. 

Art.21. DISPOZITII FINALE 

21.1. Prezentul act constitutiv este opozabil terților după înscrierea lui la Registrul Comerțului. 

21.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale incidente în materie. 

 

Redactat și semnat astăzi, [_].04.2022, în 2 exemplare originale. 

 

 

 

SCARLAT RADU 

 

 

 


