PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
AACTIONARILOR SQCIETATII CONFORT SA
DIN DATA DE
______________

Adunarea Generalä Extraordinará a Actionarilor Societàtii CONFORT S.A., societate pe
actiuni administratá In sistem unitar, inflintatá ~i functionand in conformitate cu legisla~ia
româná, inregistratä Ia Oficiul Registrului Comertului sub nr. J51/23/1 993, Cod de inregistrare
flscalà RO 1922262, CU sediul in Calãrasi, jud. Càlàra~i str. Aleea Centralei nr. 1, (denumità
in continuare ,,Societatea”) convocatá in conditlile legii pentru data de
ora
Ia sediul social al Societatii, in prezenta a
actionari ce detin un numár
de
actiuni, reprezentand
din capitalul social total, ca urmare a
dezbaterilor care au avut bc cu privire Ia punctele inscrise pe ordinea de zi ~i consemnate in
procesul verbal de ~edinta,
___________,

___________

_______

______________

________%

AVAND IN VEDERE
•
Convocatorul pentru Adunarea Generalà Extraordinarà a Actionarilor publicat pe
website-ul societätii in data de
in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a
numárul
din data de
si in cotidianul
din data de
•
Dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societätile, cu modiflcárile ~i completarile ulterioare
~i a prevederilor Actului constitutiv al societàtii
___________

_____

__________

_______

______________

HOTARA~TE
1 Se aprobà initierea majorarii in principlu capitalului social al societälii prin aportul in
natura al actionarului EURO CONFORT SRL. Aportul in naturá constã In terenul de 4000
mp ~i casa, situat in Bu~teni, str.George Co~buc, nr.13, jud.Prahova, identificat prin
Carte Funciara nr. 2391.
2. Se aprobã efectuarea demersurilor necesare in vederea numiri de cátre Registrul
Comertulul a unui expert evaluator in vederea majorärii capitalului social cu aport in naturä al
actionarului actionarului EURO CONFORT SRL, constãnd in terenul de 4000 mp ~i casa,
situat in BuØeni, str.George Co~buc nr.13, jud.Prahova, identificat prin Carte Funciará
nr. 2391
3.Se imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie al societatii Confort SA
pentru de a intocmi, semna si efectua toate actele ~i formalitàlile legale necesare in vederea
punerii in executare a prezentei hotärâri.
Presedintele Consiliului de Administratie va putea imputernici ~i alte persoane in acest sens.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu
voturi reprezentand % din totalul voturibor
detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile actului
constitutiv. Aceasta hotarare a fost aprobata: pentru. .%, abtineri
% impotriva %
. .

Redactatà Ia sediul societatii si semnata in numele actionaribor de presedintele Consiliului de
Administratie si de secretar de sedinta
in
exemplare, astäzi
—

PRE~EDINTE DE ~EDINTA

_______________

SECRETAR

