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ACTUL CONSTITUTIV ("Actul Consttutt"v AL

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

CAPITOLUL I

Dispoziti generale

Artcolul 1. Denuiirea legala si coierciala, foria juriiica, legea aplicaiila, seiiul social si seiii

secuniare, iurata

1.1. Dentumirea legala si comerciala a societati este ONE UNITED PROPERTIES S.A.. In ctuprinstul

prezenttultui Act Constttuti, ONE UNITED PROPERTIES S.A. ia f dentumita "Societatea".

1.2. Societatea este o persoana jturidica romana, infintata si ftunctonand ca societate pe acttuni

in conformitate ctu legile in iigoare din Romania si ctu acest Act Constttuti. 

1.3. Seditul social al Societății este în Bucureșt, Sector 1, Str. Maxii Gorki, nr. 20, înregistrată la

Ofcitul  Registrtultui  Comerțtultui  stub  nr.  J40/21705/2007,  aiânnd  Cod  Unic  de  Înregistrare

22767862. 

1.4. Societatea  poate  infinta  in  Romania  si  in  strainatate  sedii  sectundare  fara  personalitate

jturidica,  prectum  stuctursale,  agenti,  reprezentante  in  baza  deciziei  Consilitultui  de

Administrate  al  Societati  in  conformitate  ctu  prezenttul  Act  Constttuti  si  ctu  legislata

aplicabila.

1.5. Societatea este inregistrata si ftunctoneaza pe o perioada nelimitata.

1.6. Forma jturidica a Societati se poate schimba in oricare alta forma jturidica preiaztuta de lege,

respectand procedtura de transformare, specifctul formei jturidice in care se transforma si

procedturile de ptublicitate. 

1.7. Orice facttura, oferta, comanda, tarif, prospect satu alt doctument care emana de la Societate

ia  preciza  dentumirea  Societati,  forma  sa  jturidica,  seditul  social,  ntumartul  din  registrtul

comerttultui, codtul tunic de inregistrare, codtul fscal si capitaltul social stubscris si iarsat.

CAPITOLUL II

Oiiectul ie acttitate al Societati

Artcolul 2. Doieniul si oiiectul principal ie acttitate

2.1. Domenitul  principal  de actiitate al  Societati  este "Actiitat ale holdingturilor" (cod CAEN

642).

Actiitatea principala a Societati "Actiitat ale holdingturilor" (cod CAEN 6420).

Artcolul 3. Acttitat secuniare

3.1. Societatea poate desfastura oricare satu toate dintre turmatoarele actiitat sectundare (codturi

CAEN):

4110 - Dezioltare (promoiare) imobiliara
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4120 - Ltucrari de constrtucti a cladirilor rezidentale si nerezidentale

4299 - Ltucrari de constrtucti a altor proiecte inginerest n.c.a

4311 - Ltucrari de demolare a constrtuctilor

4312 - Ltucrari de pregatre a terentultui

4313 - Ltucrari de foraj si sondaj pentrtu constrtucti

4321 - Ltucrari de instalati electrice

4322 - Ltucrari de instalati sanitare, de incalzire si de aer conditonat

4329 - Alte ltucrari de instalati pentrtu constrtucti

4331 - Ltucrari de ipsoserie

4332 - Ltucrari de tamplarie si dtulgherie

4333 - Ltucrari de pardosire si placare a peretlor

4334 - Ltucrari de iopsitorie, ztugraieli si montari de geamturi

4339 - Alte ltucrari de fnisare

4391 - Ltucrari de inielitori, sarpante si terase la constrtucti

4399 - Alte ltucrari speciale de constrtucti n.c.a.

6399 - Alte actiitat de seriicii informatonale n.c.a.

6492 - Alte actiitat de creditare (intra-grtup)

6810 - Ctumpararea si ianzarea de btunturi imobiliare proprii

6820 - Inchirierea si stubinchirierea btunturilor imobiliare proprii satu inchiriate

6831 - Agenti imobiliare

6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision satu contract

7010 - Actiitat ale directilor (centralelor), biroturilor administratie centralizate

7021 - Actiitat de constultanta in domenitul relatilor ptublice si al comtunicarii

7022 - Actiitat de constultanta pentrtu afaceri si management;

7111 - Actiitat de arhitecttura

7112 - Actiitat de inginerie si constultanta tehnica legate de acestea

7120 - Actiitat de testari si analize tehnice

7320 - Actiitat de sttudiere a pietei si de sondare a opiniei ptublice

7410 - Actiitat de design specializat

7490 - Alte actiitat profesionale, stintfce si tehnice n.c.a.

7732 – Actiitat de inchiriere si leasing de masini si echipamente pentrtu constrtucti (fara

leasing)

7739 – Actiitat de inchiriere si leasing-tul altor masini, echipamente si btunturi tangibile (fara
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leasing)

7740 - Leasing ctu btunturi intangibile (excltusii fnanciare)

7810 - Actiitat ale agentilor de plasare a fortei de mtunca

7820 - Actiitat de contractare, pe baze temporare, a personaltultui

7830 - Seriicii de fturnizare si management a fortei de mtunca

8020 - Actiitat de seriicii priiind sistemele de secturizare

8110 - Actiitat de seriicii stuport combinate

8230 - Actiitat de organizare a expozitilor, targturilor si congreselor

8299 - Alte actiitat de seriicii stuport pentrtu intreprinderi n.c.a.

3.2. Atribtuta de aprobare a modifcarilor in actiitatle sectundare ale Societati (si acttualizarea

coresptunzatoare a Acttultui Constttuti pentrtu a refecta asemenea modifcari) este delegata

in mod expres Consilitultui de Administrate al Societati.

CAPITOLUL III

Capitalul social al Societati

Artcolul 4. Actonari, capitalul social si actunile

4.1 Capitaltul  social  stubscris  și  iărsat  al  Societății  este  de  555.422.788  RON  (din  care

546.096.886,5 RON și 1.922.633,5 EUR), integral stubscris și iărsat de acționari, împărțit într-

tun ntumăr de 2.777.113.940 acțituni ordinare, nominatie și  dematerializate,  ctu o ialoare

nominală de 0,2 RON/acțitune.

4.2 Acțitunile emise de Societate stunt nominatie, ordinare, liber transferabile, emise in forma

dematerializata  prin  înscrierea  in  registrtul  acționarilor  Societății,  păstrat  de  Depozitartul

Central S.A.

4.3 Fiecare acttune emisa de Societate si detntuta de tun actonar (alttul decat Societatea) confera

tun drept de iot in adtunarile actonarilor, ctu excepta caztultui in care antumite dreptturi de iot

aferente acttunilor stunt stuspendate in conformitate ctu legislata aplicabila. In caztul in care la

o antumita adtunare generala exista dreptturi de iot stuspendate, dreptturile de iot stuspendate

ntu  intra  in  calctul  la  stabilirea  ciortumtultui  de  prezenta  si  a  majoritati  necesare  pentrtu

adoptarea hotararilor.

4.4 Acttunile stunt indiiizibile si Societatea rectunoaste tun singtur actonar pentrtu fecare acttune.

In caztul in care o acttune este proprietatea indiiiza satu comtuna a mai mtultor persoane,

acestea ior  trebtui  sa  desemneze tun reprezentant  in  iederea exercitarii  dreptturilor  care

deriia din drepttul de proprietate astupra acttunii respectie.

4.5 Detnerea  tuneia  satu  a  mai  mtultor  acttuni  emise  de  Societate  echiialeaza  ctu  adezitunea

respectitultui detnator la dispozitile prezenttultui Act Constttuti.

4.6 Actonarii partcipa la distribtuirea benefciilor si stuporta pierderile Societati proportonal ctu

detnerile acestora in capitaltul social.
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4.7 Acttunile Societati stunt admise la tranzactonare pe piata reglementata, segmenttul Principal,

categoria (Standard)/(Premitum) a Btursei de Valori Btucturest SA („BVB”).

4.8 Drepttul  de  proprietate  astupra  acttunilor  Societati  se  ia  transmite,  dtupa  admiterea  la

tranzactonare a Societati, in conformitate ctu reglementarile pietei de capital.

Artcolul 5. Majorarea/rreiucerea capitalului social

5.1. Capitaltul social al Societății poate f majorat dtupă ctum turmează:

av Prin hotărânrea adtunării generale extraordinare a acționarilor Societății în conformitate ctu

legislația aplicabilă, respecti

iv În conformitate ctu deciziile adoptate de către Consilitul de Administrație, în temeitul delegării

atribtuțiilor adtunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitaltultui social și

atutorizării Consilitultui de Administrație pentrtu o perioadă de trei (3) ani care se ia încheia la

data de 26 aprilie 2025 să decidă majorarea capitaltultui social al Societății, printr-tuna satu mai

mtulte emisituni  de acțituni ordinare, nominatie și dematerializate,  ctu o ialoare nominală

care  să  ntu  depășească  23.647.626  lei,  ctu  ptuterea  de  a  ridica  satu  restrânnge  drepttul  de

preferință al acționarilor pentrtu o antumită emisitune, în condițiile stabilite de prezenttul Act

Constttuti și ctu respectarea preiederilor Legii  nr.  31/1990 priiind societățile comerciale,

reptublicată,  ctu  modifcările  tulterioare,  respecti  a  preiederilor  Legii  nr.  24/2017  priiind

emitenții  de instrtumente fnanciare și  operațituni  de piață,  reptublicată,  ctu  modifcările  și

completările tulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital. Pentrtu a

ptutea dtuce la îndeplinire delegarea atribtuțiilor priiind hotărânrea de majorare capital social,

Consilitul  de  Administrație  este  atutorizat  să  stabilească  caracteristcile  operațitunii  de

majorare a capitaltultui social și dertularea acesteia.

c)  În  conformitate  ctu  deciziile  adoptate  de  către  Consilitul  de  Administrație,  pentrtu  o

perioadă de trei (3) ani care se ia încheia la data de 26 aprilie 2025, printr-tuna satu mai mtulte

emisituni de acțituni ordinare, nominatie și dematerializate ctu o ialoare nominală care să ntu

depășească 66.003.597,2 lei (respecti prin emisitunea tuntui ntumăr de cel mtult 330.017.986

acțituni) astel:

(i) ctu exercitarea drepttultui de preferință al acționarilor

satu

(ii)  ctu ridicarea drepttul de preferință al acționarilor (prin decizia adoptată de Consilitul de

Administrație în acest scop), pentrtu orice emisitune ce are loc ca turmare a coniersiei oricăror

ttlturi de datorie emise de Societate.

Cele de mai stus ior f dtuse la îndeplinire în condițiile stabilite de prezenttul Act Constttuti și

ctu respectarea preiederilor Legii nr. 31/1990 priiind societățile comerciale, reptublicată, ctu

modifcările  tulterioare,  respecti  a  preiederilor  Legii  nr.  24/2017  priiind  emitenții  de

instrtumente fnanciare și  operațituni  de piață,  reptublicată,  ctu modifcările  și  completările

tulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital. 

Pentrtu  a  ptutea  dtuce  la  îndeplinire  delegarea  atribtuțiilor  priiind  hotărânrea  de  majorare

capital  social,  Consilitul  de  Administrație  este  atutorizat  să  stabilească  caracteristcile
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operațitunii de majorare a capitaltultui social și dertularea acesteia.

5.2. Capitaltul social al Societati se poate majora prin emisitunea de acttuni noi satu prin majorarea

ialorii  nominale a acttunilor existente in schimbtul tunor noi  aportturi in ntumerar si/satu in

nattura, in conditile legii. De asemenea, capitaltul social ia ptutea f majorat prin incorporarea

rezerielor, ctu excepta rezerielor legale, prectum si a benefciilor satu primelor de emisitune,

ori prin compensarea tunor creante certe, lichide si exigibile astupra Societati ctu acttuni ale

acesteia. 

5.3. Ctu excepția caztultui  în care drepttul  de preferință este ridicat satu restrânns prin hotărânrea

adtunării generale extraordinare a acționarilor Societății, respecti prin decizia adoptată de

către  Consilitul  de  Administrație,  în  conformitate  ctu legislația  aplicabilă  și  ctu  preiederile

prezenttultui Act Constttuti, acțitunile emise pentrtu majorarea capitaltultui social ior f oferite

spre stubscriere în primtul rânnd acționarilor existenți, proporțional ctu ntumărtul de acțituni pe

care le posedă, aceșta ptutânndtu-și exercita drepttul de preferință conform legii.

5.4. Capitaltul social ntu ia ptutea f majorat si ntu se ior ptutea emite acttuni noi pana ntu ior f

complet achitate cele din emisitunea precedenta.

5.5. Redtucerea capitaltultui  social  se ia realiza  in baza tunei  hotararii  a adtunarii  actonarilor  in

conformitate ctu preiederile legale aplicabile.

5.6. Hotararea de redtucere a capitaltultui social ia ctuprinde motiele pentrtu care se face aceasta

redtucere si procedetul ce ia f tutlizat pentrtu efecttuarea ei.

CAPITOLUL IV

Aiunarile Generale ale Actonarilor

Artcolul 6. Tipurile ie aiunari8 atriiuti

6.1. Organtul de condtucere al Societati este adtunarea generala a actonarilor ("AGA"). Adtunarile

generale ale actonarilor stunt ordinare ("AGOA") si extraordinare ("AGEA").

6.2. Competentele AGOA incltud:

a) disctutarea,  aprobarea  satu  modifcarea  sittuatilor  fnanciare  antuale,  pe  baza

rapoartelor prezentate de Consilitul de Administrate si de atuditortul fnanciar si decizia

ctu priiire la distribtuirea proftturilor stub forma de diiidende;

b) alegerea  si  reiocarea  membrilor  Consilitultui  de  Administrate,  Presedintele

Consilitultui de Administrate;

c) ntumirea si reiocarea atuditortultui fnanciar al Societati si stabilirea dturatei minime

a contracttultui de atudit fnanciar;

d) aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consilitultui de Administrate;

e) stabilirea  remtuneratei  ctuienite  membrilor  Consilitultui  de  Administrate  pentrtu

antul fnanciar in cturs;

f) eialtuarea gesttunii membrilor Consilitultui de Administrate si decizia ctu priiire la

descarcarea  de  gesttune  a  membrilor  Consilitultui  de  Administrate  pentrtu  exercittul
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fnanciar precedent;

g) aprobarea btugettultui de ienitturi si chelttuieli si, daca este caztul, a programtultui de

actiitate pentrtu exercittul fnanciar turmator;

h) hotararea ctu priiire la alte aspecte care stunt incltuse pe ordinea de zi a AGOA si

care stunt de competenta AGOA in conformitate ctu legea.

6.3. Competenta AGEA este de a adopta hotarari ctu priiire la turmatoarele aspecte:

a) modifcarea formei jturidice a Societati;

b) mtutarea seditultui social al Societati in alta tara;

c) modifcarea actiitati principale a Societati;

d) redtucerea capitaltultui social al Societati;

e) ftuzitunea  Societati  ctu  orice  alta  societate/  ctu  orice  alte  societat satu

diiizarea/desprinderea  Societati,  ctu  excepta  caztultui  in  care,  potriiit  legislatei

aplicabile,  hotararea  actonarilor  pentrtu  tun  antume  tp  de  ftuzitune  satu

diiizare/desprindere ntu este necesara;

f) lichidarea si dizoliarea Societati;

g) coniersia/constatarea coniersiei acțitunilor dintr-o Clasă/categorie în cealaltă ;

h) emisitunea de obligattuni, respecti principalii  termeni comerciali (ialoarea nominala

maxima a emisitunii, matturitatea maxima), turmand ca doctumentata aferenta emisitunii

si ceilalt termeni comerciali sa fe stabilit prin decizie a Consilitultui de Administrate;

i) coniersia obligattunilor dintr-o categorie in alta satu in acttuni;

j) aprobarea prealabilă  a principalilor  termeni și  condiții  ale oricărtui  act jturidic  aiânnd

drept obiect dobânndirea, înstrăinarea, satu constttuirea în garanție a tunor actie din

categoria actielor imobilizate ale Societății, a căror ialoare depășește, indiiidtual satu

ctumtulat, pe dturata tuntui exercițitu fnanciar, 20% din totaltul actielor imobilizate, mai

ptuțin creanțele, prectum și aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditi ale

oricartui  act  jturidic  aiand  drept  obiect  închirierile  de  actie  corporale,  pentrtu  o

perioadă mai mare de tun an, a căror ialoare indiiidtuală satu ctumtulată față de același

cocontractant satu persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește

20% din ialoarea totaltultui actielor imobilizate, mai ptuțin creanțele la data încheierii

acttultui jturidic, prectum și asocierile pe o perioadă mai mare de tun an, depășind aceeași

ialoare;

k) orice  dobandire  satu  instrainare  de  catre/catre  oricare  membrtu/membri  al/ai

Consilitultui  de  Administrate  satu  de  catre/catre  oricare  director/directori  al/ai

Societati, in ntume propritu, a tunor btunturi catre satu de la Societate, aiand o ialoare ce

depaseste  zece  (10)  la  stuta  din  ialoarea  actielor  nete  ale  Societati,  determinata

conform  datelor  inregistrate  in  sittuatile  fnanciare  aprobate  pentrtu  antul  fnanciar

precedent celtui in care are loc operattunea ori, dtupa caz, la ialoarea capitaltultui social

stubscris, daca o asemenea sittuate fnanciara ntu a fost înca aprobata;

l) alte  aspecte  care stunt incltuse  pe ordinea de zi  a  AGEA si  intra in  atribtutile  AGEA
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potriiit legii. 

Artcolul 7. Contocarea AGA

7.1 AGA  stunt  coniocate  de  Consilitul  de  Administrație  ori  de  cate  ori  este  necesar  in

conformitate ctu legea si ctu preiederile prezenttultui Act Constttuti. AGOA se întrtunește cel

ptuțin o data pe an, in cel mtult 4 ltuni de la încheierea exercițitultui fnanciar.

7.2 Coniocarea poate f factuta ntumai prin ptublicare in Monitortul Ofcial al Romaniei, Partea a

IV-a, si in tuntul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afa seditul Societati

satu din cea mai apropiată localitate. Termentul de intrtunire este tulterior ctu cel ptutn 30 de

zile de la data ptublicarii coniocarii in Monitortul Ofcial al Romaniei, Partea a IV-a.

7.3 Coniocarea  ia  ctuprinde  loctul  si  data  tnerii  AGA,  prectum  si  ordinea  de  zi,  ctu  aratarea

explicita a ttutturor problemelor care ior face obiecttul dezbaterilor AGA. In instintarea pentrtu

prima AGA se ia ptutea fxa zitua si ora pentrtu cea de-a dotua AGA, cand cea dintai ntu s-ar

ptutea tne. A dotua AGA ntu se poate intrtuni in chiar zitua fxata pentrtu prima AGA. Termentul

preiaztut la art. 7.2  ntu este aplicabil  pentrtu a dotua satu pentrtu turmatoarea coniocare a

adtunarii  generale  determinata  de  neintrtunirea  ciortumtultui  necesar  pentrtu  adtunarea

coniocata pentrtu prima data, ctu condita ca preiederile legale sa f fost respectate ctu ocazia

primei  coniocari,  pe  ordinea  de  zi  sa  ntu  se  f adatugat  nicitun  ptunct  notu  fata  de  prima

coniocare si sa treaca cel ptutn 10 zile intre coniocarea fnală si data adtunarii generale. 

7.4 Consilitul  de  Administrate conioaca de indata  AGA,  la  cererea actonarilor  reprezentand,

indiiidtual satu impretuna, cel ptutn 5% din capitaltul social, daca cererea ctuprinde dispoziti ce

intra in atribtutile AGA. In acest caz, AGA ia f coniocata in 30 de zile si se ia intrtuni in 60 de

zile de la data inregistrarii cererii mai stus mentonate la Societate.

7.5 Untul satu mai mtult actonari reprezentand cel ptutn 5% din capitaltul social al Societati, pot

solicita printr-o cerere scrisa adresata Consilitultui de Administrate completarea ordinii de zi

comtunicate catre acesta, ctu noi ptuncte, in termen de 15 zile de la data coniocarii AGA in

catuza. 

7.6 În măstura în care solicitarea de completare a ordinii de zi întrtunește toate condițiile legale,

Consilitul  de  Administrație  ia  retransmite  coniocarea  ctu  ordinea  de  zi  completată  în

conformitate ctu Art. 7.2 de mai stus, ctu cel ptuțin 10 zile înainte de data stabilită pentrtu AGA

indicată în coniocator și înainte de data de referință a adtunării generale a acționarilor.

7.7 Actonarii reprezentand intreg capitaltul social ior ptutea, daca nici tuntul dintre ei ntu se optune,

sa tna o AGA si sa ia orice hotarare de competenta AGA, fara respectarea formalitatlor

certute  pentrtu  coniocarea  ei,  incltusii  prin  teleconferinta.  In  caztul  tnerii  tunei  AGA  prin

teleconferinta, hotararea AGA si procestul ierbal aferent ior f semnate tulterior de catre tot

actonarii Societati.

7.8 Consilitul de administrație ia stabili o data de referinta pentrtu actonarii indreptatt sa fe

instintat si sa ioteze in cadrtul AGA, data ce ia ramane ialabila si in caztul in care AGA este

coniocata  din  notu  din  catuza neintrtunirii  ciortumtultui.  Data  de  referință  ia  f stabilită  ctu

respectarea preiederilor legale aplicabile.

7.9 Ntu  pot  f adoptate  hotarari  astupra  tunor  ptuncte  de  pe  ordinea  de  zi  care  ntu  atu  fost

mentonate in coniocare, ctu excepta caztultui in care tot actonarii Societati atu fost prezent
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satu reprezentat si nicituntul dintre acesta ntu s-a optus satu ntu a contestat aceasta hotarare.

7.10 Adtunarea  Generală  a  Acționarilor  poate  de  asemenea  să  aibă  loc  prin  corespondență,

prectum și  prin  intermeditul  oricăror  mijloace electronice,  incltusii  dar  fără  a  se  limita  la,

teleconferințe și conferințe iideo.

7.11 În pltus față de informația incltusă în coniocator în conformitate ctu preiederile Artcoltultui 7.3

de  mai  stus,  coniocatortul  ia  incltude  și  orice  altă  informație  certută  în  conformitate  ctu

preiederile legale aplicabile (incltusii legile și  reglementările aplicabile pieței de capital).

Artcolul 8. Accesul la inforiati in legatura cu o AGA

8.1 In caztul in care pe ordinea de zi fgtureaza ntumirea membrilor Consilitultui de Administrate al

Societati, in coniocare se ia mentona ca lista ctuprinzand informati ctu priiire la ntumele,

localitatea de domicilitu si califcarea profesionala ale persoanelor proptuse pentrtu ftuncta de

administrator se afa la dispozita actonarilor, ptutand f constultata si completata de acesta.

8.2 Cand pe ordinea de zi  a  AGA fgtureaza proptuneri  pentrtu modifcarea acttultui  constttuti,

coniocarea ia trebtui sa ctuprinda texttul integral al proptunerilor.

8.3 Sittuatile  fnanciare  antuale,  raporttul  antual  al  Consilitultui  de  Administrate,  prectum  si

proptunerea ctu priiire la distribtuirea de diiidende se ptun la dispozita actonarilor la seditul

Societati,  de la  data coniocarii  AGA. La cerere, actonarilor  li  se ior elibera copii  de pe

aceste doctumente.  Stumele  perceptute pentrtu eliberarea de copii  ntu pot depasi  costturile

administratie implicate de fturnizarea acestora. 

8.4 In caztul in care Societatea detne o pagina de internet proprie, coniocarea, orice alt ptunct

adatugat pe ordinea de zi la cererea actonarilor, prectum si doctumentele preiaztute la Art. 8.3

se ptublica si pe pagina de internet, pentrtu libertul acces al actonarilor. 

8.5 Fiecare actonar poate adresa Consilitultui  de Administrate intrebari  in scris  referitoare la

actiitatea Societati, inaintea datei de desfasturare a AGA, turmand a i se rasptunde in cadrtul

AGA. In caztul in care Societatea detne o pagina de internet proprie, in lipsa tunei dispoziti

contrare  in  acttul  constttuti,  rasptunstul  se  considera  dat  daca  informata  solicitata  este

ptublicata pe pagina de internet a Societati, la secttunea «Intrebari freciente».

8.6 Preiederile  acesttui  Artcol  8  ior  f completate  ctu  orice  alte  cerințe  în  conformitate  ctu

preiederile legale aplicabile (incltusii legile și reglementările aplicabile pieței de capital).

Artcolul 9. Forialitat prealaiile exercitarii ireptului ie tot in cairul AGA

9.1 Ntumai actonarii inregistrat in registrtul actonarilor al Societati la data de referinta stabilita

de Consilitul de Administrate atu drepttul sa partcipe si sa ioteze la AGA.

9.2 Tot actonarii pot partcipa la AGA personal (in caztul persoanelor jturidice prin reprezentattul

legal  satu  reprezentanti  legali)  satu  prin  reprezentant,  in  baza  tunei  procturi  speciale  satu

generale, conform legislatei aplicabile pietei de capital. 

9.3 Procturile ior f deptuse de acționartul ce turmează să partcipe la AGA prin reprezentare la

Societate ctu cel ptuțin dotuă (2) zile ltucrătoare inainte de data primei coniocări a AGA, în

conformitate  ctu  cerințele  preiederilor  legale  aplicabile  (incltusii  legile  și  regtulamentele

aplicabile pieței de capital)..
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9.4 La data si la ora indicate in coniocator pentrtu AGA la prima intrtunire a AGA, Presedintele

Consilitultui  de  Administrate,  in  calitate  de  presedinte  al  AGA,  ia  deschide  sedinta  dtupa

constatarea  indeplinirii  formalitatlor  de  coniocare  si  a  cerintelor  ctu  priiire  la  ciortum.

Presedintele Consilitultui de Administrate ia prezida AGA. In absenta Presedinteltui Consilitultui

de  Administrate,  sedinta  ia  f deschisa  si  prezidata  de  tun  membrtu  al  Consilitultui  de

Administrate ntumit in acest scop de Presedintele Consilitultui de Administrate.

9.5 Presedintele  AGA poate  desemna dintre  angajati  Societati  tuntul  satu  mai  mtult secretari

tehnici  care ior aiea turmatoarele indatoriri:  (i)  intocmirea procestultui ierbal  ctu priiire la

ciortum  si  la  indeplinirea  ttutturor  formalitatlor  legale  si  stattutare  pentrtu  tnerea

coresptunzatoare  a  respectiei  AGA,  (ii)  partciparea  la  toate  actiitatle  desfasturate  de

secretarii sedintei.

9.6 AGA desemneaza dintre actonarii  prezent satu dintre reprezentati  acestora,  tun secretar

care ierifca lista de prezenta a actonarilor, partea de capital social pe care o reprezinta

fecare  actonar,  procestul  ierbal  intocmit  de  secretarii  tehnici  si  indeplinirea  ttutturor

formalitatlor  certute  de  lege  si  de  Acttul  Constttuti  pentrtu  tnerea  AGA,  dtupa  care

presedintele  AGA  declara  adtunarea  legal  si  stattutar  intrtunita  si  deschide  sesitunea  de

dezbateri pe ptunctele inscrise pe ordinea de zi.

9.7 Daca ciortumtul minim pentrtu prima coniocare ntu este intrtunit tmp de 60 de mintute de la

ora indicata in coniocatortul transmis, AGA se ia intrtuni la data celei de-a dotua coniocari la

ora, la locata si aiand ordinea de zi indicate in coniocator.

9.8 Hotararile ltuate de AGA ior f adoptate prin iot deschis, ctu excepta adoptarii tunor hotarari

ctu priiire la turmatoarele aspecte (sittuati in care iottul ia f secret): ntumirea satu reiocarea

membrilor  Consilitultui  de  Administrate,  ntumirea,  reiocarea  satu  demiterea  atuditorilor

fnanciari  ai  Societati,  adoptarea  hotararii  pentrtu  angajarea  rasptunderii  membrilor

Consilitultui de Administrate.

Artcolul 10. Ctorui si iajoritat

10.1. Cerințele generale  de  ciortum si  majoritate  pentrtu  AGA Societăți,  la  prima  si  la  a  dotua

coniocare stunt turmătoarele:

av pentrtu  AGOA  la  prima  coniocare  –  adtunarea  este  legal  întrtunita  daca  acționarii

reprezentânnd cel ptuțin 50% (50% + 1) din ntumărtul  total  al dreptturilor de iot stunt

prezenți personal satu reprezentați in AGOA si hotărânrile stunt adoptate ctu cel ptuțin

50% (50% + 1) din iotturile exprimate;

iv pentrtu AGOA la cea de-a dotua coniocare – adtunarea este legal întrtunita indiferent de

ntumărtul  acționarilor  prezenți  personal  satu reprezentați  in  AGOA si  hotărânrile  stunt

adoptate ctu majoritatea iotturilor exprimate (50% + 1);

cv pentrtu AGEA la prima coniocare satu a dotua coniocare - adtunarea este legal întrtunita

daca acționarii reprezentânnd cel ptuțin 50% (50% + 1) din ntumărtul total al dreptturilor

de iot stunt prezenți personal satu reprezentați in AGEA si hotărânrile stunt adoptate ctu

cel ptuțin 50% (50% + 1) din iotturile acționarilor prezenți satu reprezentați in AGEA;

10.2. Cerinte speciale de ciortum pentrtu AGEA care decide astupra turmatoarelor aspecte:

a) limitarea satu stuspendarea drepttultui de preferinta al actonarilor Societati in caz de
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majorare a capitaltultui social prin aport in ntumerar:

 cel  ptutn  85%  (85%  +  1)  din  capitaltul  social  stubscris  al  Societati  si  ctu  iottul

actonarilor care detn cel ptutn ¾ din dreptturile de iot;

b) majorarea de capital social prin aport in nattura:

 cel  ptutn  85%  (85%  +  1)  din  capitaltul  social  stubscris  al  Societati  si  ctu  iottul

actonarilor care detn cel ptutn ¾ din dreptturile de iot;

c) orice alte sittuati preiaztute de legislata aplicabila.

Artcolul 11. Forialitat ulterioare exercitarii ireptului ie tot in cairul AGA

11.1 Secretartul  AGA  intocmesc  procestul  ierbal  al  sedintei  care  este  semnat  de  Presedintele

Consilitultui  de  Administrate  satu  de  acea  persoana  care  prezideaza  AGA,  prectum  si  de

secretartul  AGA. Procestul  ierbal  constata indeplinirea formalitatlor de coniocare, data si

loctul  AGA,  actonarii  prezent satu  reprezentat,  ntumartul  acttunilor  detntute  de  actonarii

prezent satu  reprezentat,  reztumattul  dezbaterilor  si  hotararile  adoptate  si,  la  cererea

actonarilor, declaratile factute de acesta in sedinta. La procestul ierbal se anexeaza toate

actele referitoare la coniocarea AGA, prectum si lista de prezenta a actonarilor.

11.2 Procestul ierbal semnat de presedintele si secretartul satu secretarii AGA se trece in registrtul

AGA.

11.3 Pentrtu a f opozabile tertlor, hotararile AGA se deptun in termen de cincisprezece (15) zile de

la data AGA la Ofcitul Natonal al Registrtultui Comerttultui si ior f ptublicate in Monitortul Ofcial

si, daca Societatea are o pagina de internet proprie, pe pagina de internet a Societati.

11.4 Hotararile adoptate de AGA in conformitate ctu legea si  ctu prezenttul Act Constttuti stunt

opozabile fata de tot actonarii, incltusii fata de actonarii care ntu atu partcipat la iot/ntu atu

fost prezent la AGA satu care atu iotat impotriia tunor asemenea hotarari satu s-atu abtntut de

la iot.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Artcolul 12. Organizarea

12.1 Societatea  este  administrata  in  sistem  tunitar  de  catre  tun  Consilitu  de  Administrate  in

conformitate ctu legislata aplicabila si ctu preiederile prezenttultui Act Constttuti.

12.2 Consilitul de Administrate este format din șapte (7) membri – doi (2) exectutii si cinci (5)

neexectutii – ntumit de AGOA pentrtu mandate de tun (1) an, ctu posibilitatea de a f realesi

pentrtu mandate stubseciente. 

12.3 Membri Consilitultui de Administrate stunt:

a. Membrtu neexectuti si Președinte al Consilitultui de Administrație: CLAUDIO CISULLO,
cetățean eliețian - pentrtu tun mandat pânnă la data de 26 aprilie 2023;

b. Membrtu  exectuti  si  Director  al  Societati:  CĂPITANU  VICTOR,  cetatean  roman  -

pentrtu tun mandat pânnă la data de 26 aprilie 2023;
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c. Membrtu exectuti si Director General: DIACONESCU ANDREI-LIVIU, cetatean roman -

pentrtu tun mandat pânnă la data de 26 aprilie 2023;

d. Membrtu neexectuti: DRAGOȘ-HORIA MANDA, cetățean românn - pentrtu tun mandat

pânnă la data de 26 aprilie 2023;

e. Membrtu  neexectuti:  MARIUS-MIHAIL  DIACONU,  cetățean  românn  –  pentrtu  tun

mandat pânnă la data de 26 aprilie 2023;

f. Membrtu  neexectuti:  MAGDALENA SOUČKOVÁ,  cetățean  ceh,  pentrtu  tun  mandat

pânnă la data de 26 aprilie 2023; și

g. Membrtu  neexectuti:  AUGUSTA-VALERIA  DRAGIC,  cetățean  românn,  pentrtu  tun

mandat pânnă la data de 26 aprilie 2023.

12.4 Candidati pentrtu postturile de membrtu in Consilitul de Administrate pot f proptusi de catre

actonari satu de catre alt membri ai Consilitultui de Administrate in ftuncte.

12.5 Fiecare  membrtu  al  Consilitultui  de  Administrate  ia  incheia  ctu  Societatea  tun  contract  de

mandat pentrtu dturata mandattultui acestora de membrtu al Consilitultui de Administrate, care

ia preiede dreptturile si obligatile respectitultui membrtu fata de Societate si remtunerata

primita  de  respectitul  membrtu,  iar  Consilitul  de  Administrate  isi  ia  exercita  atribtutile

conform Artcoltultui 14.

12.6 In sittuata in care tuntul dintre membrii Consilitultui de Administrate este salariat al Societati la

data  acceptarii  mandattultui  de  membrtu  al  Consilitultui  de  Administrate,  contracttul  satu

indiiidtual  de  mtunca  se  stuspenda  pentrtu  intreaga  perioada  in  care  respectitul  membrtu

octupa pozita de membrtu al Consilitultui de Administrate.

12.7 In  caztul  iacantei  tuntui  post  de  membrtu  in  Consilitul  de  Administrate,  Consilitul  de

Administrate ia alege tun membrtu proiizoritu pana la intrtunirea AGOA aiand pe ordinea de

zi ntumirea tuntui membrtu al Consilitultui de Administrate.

12.8 Președintele Consilitultui de Administrație este ntumit de membrii Consilitultui de Administrație,

ctu majoritatea simplă a membrilor prezenți. 

Artcolul 13. Functonarea Consiliului ie Aiiinistrate

13.1 Consilitul  de  Administrate  se  ia  intrtuni  in:  (a)  sedinte  periodice,  coniocate  de  Presedintele

Consilitultui de Administrate, o data la fecare 3 ltuni; coniocarea pentrtu sedintele periodice se

trimite membrilor Consilitultui de Administrate ctu cel ptutn cinci (5) zile calendaristce inainte de

data proptusa pentrtu sedinta periodica, prectum si (b) o (1) sedinta de strategie desfasturata pe

parcturstul a mai mtultor zile, coniocata antual de Presedintele Consilitultui de Administrate la o

data si intr-tun loc proptuse de Presedintele Consilitultui de Administrate.

13.2 Cand sittuata o cere, se pot conioca sedinte speciale ale Consilitultui de Administrate fe de catre

Presedintele Consilitultui de Administrate, fe la cererea motiata a doi membri ai Consilitultui de

Administrate  satu  a  Directortultui  General  al  Societati,  in  fecare  caz  ctu  o  coniocare  scrisa

transmisa fecartui membrtu al Consilitultui de Administrate ctu cel ptutn cinci (5) zile calendaristce

inainte de data sedintei. 

13.3 Coniocarile pentrtu sedintele Consilitultui de Administrate ior f transmise in scris, prin cturier,

scrisoare recomandata ctu confrmare de primire satu posta electronica si ior incltude ordinea de

12



zi proptusa ctu materialele stuport, locata sedintei si orice alta doctumentate stuplimentara, dtupa

ctum Presedintele Consilitultui de Administrate ia considera necesar. Coniocarile, prectum si toate

materialele  stuport  pot  f ptuse  la  dispozita  membrilor  Consilitultui  de  Administrate  prin

intermeditul tunei platorme/soltuti informatce secturizate ctu acces digital electronic. Sedintele

Consilitultui  de  Administrate pot f tntute in  orice moment fara coniocare  daca tot membrii

Consilitultui de Administrate stunt prezent satu daca cei care ntu stunt prezent atu rentuntat in mod

expres in scris la cerinta primirii tunei coniocari pentrtu sedinta.

13.4 Consilitul de Administrate poate tne sedinte ctu prezenta fzica a membrilor sai, prin conferinta

telefonica  satu  iideo  satu  prin  corespondenta  (incltusii  prin  intermeditul  tunei  platorme

electronice  digitale  ctu  acces  secturizat/tunei  soltuti  softare  care  sa  permită  examinarea

doctumentatei sedintei, a materialelor de sprijin, a proiectelor de decizii si a proceselor-ierbale

etc).  Contntuttul  proceselor ierbale intocmite in turma tunei  astel de sedinte a Consilitultui  de

Administrate prin conferinta telefonica satu iideo se ia confrma in scris de catre tot membrii

Consilitultui de Administrate care partcipa la sedinta.

13.5 Consilitul de Administrate este legal intrtunit daca cel ptutn  patrtu (4) dintre membrii Consilitultui

de Administrate stunt prezent satu reprezentat, iar deciziile se pot ltua ctu iottul afrmati al cel

ptutn trei (3) membri ai Consilitultui de Administrate prezent satu reprezentat in sedinta.

13.6 Membrii Consilitultui de Administrate pot f reprezentat la sedintele Consilitultui de Administrate

prin alt membri ai Consilitultui de Administrate mandatat printr-o proctura speciala. Un membrtu

al Consilitultui de Administrate poate reprezenta la sedintele Consilitultui de Administrate ntumai

tun singtur alt membrtu al Consilitultui de Administrate.

13.7 Pentrtu fecare sedinta a Consilitultui  de Administrate se intocmeste proces ierbal de sedinta,

contnand ntumele partcipantlor, ordinea de zi a sedintei, deliberarile, deciziile ltuate, ntumartul

iotturilor  exprimate  si  orice  opinii  separate.  Procesele  ierbale  se  inregistreaza  in  registrtul

sedintelor  Consilitultui  de  Administrate  si  se  semneaza  de  catre  Presedintele  Consilitultui  de

Administrate  satu  de  persoana  care  prezideaza  sedinta  si  de  cel  ptutn  tun  alt  membrtu  al

Consilitultui de Administrate prezent la sedinta si de catre secretartul de sedinta.

Artcolul 14. Atriiutile Consiliului ie Aiiinistrate

14.1 Consilitul de Administrate este responsabil  pentrtu indeplinirea ttutturor actelor necesare si

tutle pentrtu realizarea obiecttultui de actiitate al Societati, ctu excepta celor rezeriate de

lege pentrtu AGA.

14.2 Condtucerea  Societati  este  delegata  de  catre  Consilitul  de  Administrate  catre  membrii

exectutii  ai  Consilitultui  de  Administrate care  ior  f Directorii  Societati,  acesta din  turma

reprezentand Societatea fata de tert in conformitate ctu Artcoltul 16.

14.3 Consilitul  de  Administrate are  turmatoarele  competente de baza  care  ntu  pot  f delegate

Directorilor:

a) stabilirea  si  reiiztuirea  strategiei  principale,  directilor  principale  de  actiitate  si  de

dezioltare ale Societati; 

b) stabilirea politcilor contabile si a sistemtultui de control fnanciar, prectum si aprobarea

planifcarii fnanciare; 

c) ntumirea  si  reiocarea  directorilor,  stupraiegherea  actiitati  directorilor  si  stabilirea
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remtuneratei lor; 

d) aprobarea contractelor de mandat ale directorilor Societati;

e) pregatrea raporttultui antual, organizarea AGA si implementarea hotararilor acesteia; 

f) introdtucerea cererii pentrtu deschiderea procedturii insolientei Societati;

g) indeplinirea atribtutilor delegate catre Consilitul de Administrate de catre AGA, daca

este caztul;

h) reprezentarea Societati in raportturile acesteia ctu Directorii Societati;

i) mtutarea seditultui Societății;

j) schimbarea obiecttultui de actiitate al Societății  (ctu excepția domenitultui și actiității

principale a Societății care pot f modifcare doar prin Hotărânre a Adtunării  Generale

Extraordinare);

k) defnirea si emiterea comtunicarilor ptublice in legattura ctu toate aspectele care intra in

competenta  Consilitultui  de  Administrate,  toate  aceste  comtunicari  turmand  sa  fe

coordonate si semnate de Presedintele Consilitultui de Administrate.

14.4 Membrii Consilitultui de Administrate stunt solidar rasptunzatori fata de Societate pentrtu:

a) realitatea iarsamintelor efecttuate de actonarii Societati; 

b) existenta reala a diiidendelor platte; 

c) existenta registrelor certute de lege si corecta lor tnere; 

d) exacta indeplinire a hotararilor AGA; 

e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si Acttul Constttuti le imptun. 

14.5 Oricare  și  toate  atribtuțiile  care  ntu  stunt  în  mod  obligatoritu  în  competența  excltusiiă  a

Adtunării Generale a Acționarilor Societății, în temeitul legii,  ior f considerate atribtuții  ale

Consilitultui de Administrație. 

CAPITOLUL VI

Directorii Societati

Artcolul 15. Nuiirea Directorilor Societati

15.1 Directorii Societati stunt ntumit de Consilitultui de Administrate pentrtu tun mandat de tun an,

ctu posibilitatea de a f realesi pentrtu mandate stubseciente.

15.2 Directorii Societati stunt:

a. Director:  VICTOR CAPITANU, cetatean roman - pentrtu tun mandat pânnă la data de 26

aprilie 2023;

b. Director General:  ANDREI-LIVIU DIACONESCU,  cetatean roman - pentrtu tun mandat

pânnă la data de 26 aprilie 2023.

c. Director Financiar: VALENTIN COSMIN SAMOILĂ, cetățean românn - pentrtu tun mandat

pânnă la data de 26 aprilie 2023.
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15.3 Modtul de organizare a actiitati ttutturor Directorilor ia f stabilit prin decizie a Consilitultui de

Administrate.

15.4 Directorii  Societati  ior incheia fecare ctu Societatea tun contract de mandat pe perioada

mandattultui lor care ia ctuprinde dreptturile si obligatile si sarcinile Directorilor si remtunerata

primita de acesta. In caztul in care tun membrtu al Consilitultui de Administrate este desemnat

si  director  al  Societati,  attunci  respectia  persoana  ia  incheia  ctu  Societatea  tun  singtur

contract de mandat in care ior f stabilite atribtutile si ptuterile acesttuia pentrtu exercitarea

ftunctilor de administrator si director al Societati. 

15.5 Fiecare dintre Directortul General si celalalt Director al Societati are ptuterea de a reprezenta

Societatea, ctu dreptturi depline de iot, indiiidtual si ntu impretuna, in adtunarile generale satu in

orice alt organ de condtucere (din care Societatea face parte) al flialelor Societati si de a

semna in  ntumele  si  pe  seama Societati  orice  doctumente necesare,  semnattura  fecartuia

dintre Directortul General si celalalt Director al Societati find opozabila Societati.

15.6 In  caztul  in  care  Directorii  Societati,  respecti Directortul  General,  celalalt  Director  si/satu

Directortul  Financiar,  stunt  angajat ai  Societati  la  data  acceptarii  mandattultui  de  Director

General, respecti de Director satu de Director Financiar pe perioada mandattultui, contractele

indiiidtuale de mtunca ale respectielor persoane se stuspenda. 

Artcolul 16. Atriiuti si sarcini ale Directorilor

16.1. Directorii  Societati  stunt  responsabili  ctu  ltuarea  ttutturor  masturilor  aferente  condtucerii

Societati,  in limitele obiecttultui de actiitate al Societati  si  ctu respectarea competentelor

excltusiie rezeriate de lege si de prezenttul Act Constttuti catre AGA si catre Consilitultui de

Administrate.

16.2. Directorii  Societati,  respecti  Directortul  General  si  celalalt  Director,  reprezinta  in  mod

separat Societatea in raport ctu terti si in jtustte, fecare dintre acesta actonand separat in

ntumele si pe seama Societati ctu ptuteri depline.

16.3. Directorii Societati ia instinta Consilitul de Administrate de toate neregtulile constatate ctu

ocazia indeplinirii atribtutilor ltui.

CAPITOLUL VII

Coniuita

Artcolul 17. Coniientalitate

17.1 Membrii  Consilitultui  de  Administrate,  Directorii  Societati,  stunt  obligat sa  pastreze

confdentalitatea ttutturor informatilor confdentale care priiesc actiitatle si operattunile

Societati, astel ctum este certut prin legislata aplicabila si prin contractele incheiate intre

Societate si respectiele persoane in calitatea mentonata mai stus.

17.2 Membrii Consilitultui de Administrate, Directorii Societati, incltusii Directortul General, atu o

obligate  de  diligenta  si  loialitate  fata  de  Societate.  Aceste  indatoriri  se  ior  respecta  in

interestul actonarilor Societati si al persoanelor care atu tun interes in btuna ftunctonare a

actiitati Societati.

17.3 Obligatile si rasptunderile membrilor Consilitultui de Adminstrate si Directorilor Societati se

completeaza ctu dispozitile legale referitoare la mandat, ctu preiederile Legii societatlor nr.
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31/1990, reptublicata si modifcata si ctu preiederile Acttultui Constttuti.

CAPITOLUL VIII

Controlul Financiar

Artcolul 18. Auiitorii inanciari

18.1 Sittuațiile  fnanciare  ale  Societății  stunt  stuptuse  atudittultui  fnanciar,  în  conformitate  ctu

preiederile din legile și reglementările aplicabile.  

18.2 Contracttul de prestare a seriiciilor de atudit fnanciar ia ctuprinde, printre altele, obligata

atuditortultui fnanciar de a prezenta AGA tun raport antual impretuna ctu opinia sa, conform

legii,  ctu  priiire  la  operattunile  fnanciare  efecttuate  de  Societate  in  exercittul  fnanciar

anterior.

Artcolul 19. Exercitul inanciar si situatile inanciare

19.1 Exercittul fnanciar al Societati incepe la 1 iantuarie si se incheie la 31 decembrie al fecartui

an calendaristc. 

19.2 Societatea ia intocmi sittuatile fnanciare in conformitate ctu legea aplicabila.

Artcolul 20. Registrele Societati

20.1 Consilitul de Administrate se ia asigtura ca Societatea tne toate registrele certute de legislata

aplicabila. 

CAPITOLUL IX

Diterse

Artcolul 21. Restructurari corporatte

21.1 Ftuzitunea,  dizoliarea,  diiizarea,  desprinderea  si  lichidarea  Societati  se  efecttueaza  in

conditile si ctu respectarea procedturilor preiaztute de legislata in iigoare aplicabila.

Artcolul 22. Personalul Societati

22.1 Angajarea si concedierea personaltultui o ior face Directorii Societati, pe baza de contract de

mtunca, ctu respectarea preiederilor  Codtultui  Mtuncii,  a regimtultui  de asigturari  sociale si  in

conformitate ctu organigrama de personal. Contracttul de mtunca ia specifca fsa posttultui,

responsabilitatle astumate si remtunerata; pentrtu postturile ce prestuptun ftuncti de gestonare

efectia a btunturilor Societati, Societatea poate pretnde prin contract personaltultui respecti

deptunerea tunei garanti materiale, banest satu stub forma de alte btunturi mobile satu imobile,

proprietatea angajattultui satu a girantlor sai, pe intreaga dturata a contracttultui de mtunca. 

22.2 Plata salariilor personaltultui se ia face in conformitate ctu preiederile legale si a contracttultui

de mtunca; Societatea poate acorda ienitturi stuplimentare personaltultui, stub forma de prime

de  merit,  bonifcati  satu  cota  de  partcipare  la  proft,  la  proptunerea  Consilitultui  de

Administrate si ctu aprobarea AGA. Pentrtu deplasari ale personaltultui in interestul Societati in

afara  localitati  seditultui  social,  a  flialelor,  stuctursalelor,  reprezentantelor,  biroturilor  satu a

altor fondturi de comert, Societatea ia plat acestora o diturna zilnica, stabilita de Directorii

Societati in conformitate ctu dispozitile legale; Societatea ia deconta de asemenea, toate
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chelttuielile  efecttuate  de  personal  in  interestul  Societati,  in  limita  admisa  de  Directorii

Societati ctu respectarea regimtultui fscal al dedtuctbilitati acestora. 

Artcolul 23. Litgiile Societati

23.1 Toate litgiile ce apar intre Societate si tert ior incerca sa fe soltutonate pe cale amiabila,

prin negocieri si tranzacti. In caztul in care calea amiabila ntu dtuce la soltutonarea totala a

litgiilor,  acestea  ior  f soltutonate  de  catre  organismele  jturisdictonale  competente,

respecti instantele de drept comtun. 

Artcolul 24. Aspecte inale

24.1 Orice  modifcare  satu  completare  la  prezenttul  Act  Constttuti  se  ia  face  ntumai  in  baza

hotararii AGEA. 

24.2 Preiederile  prezenttultui  Act Constttuti se completeaza ctu cele ale Legii  287/2009 priiind

codtul  ciiil,  reptublicata  si  completata,  Legii  societatlor  nr.  31/1990,  reptublicata  si

completata,  Legii  nr.  26/1990,  reptublicata  si  completata,  si  ale  altor  dispoziti  legale

aplicabile societatlor. 

24.3 Prezenttul doctument a fost semnat in 3 (trei) doctumente originale. 

VICTOR CĂPITANU

Meiiru executt al Consiliului ie Aiiinistraiie

_____________________________
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