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HOTARAREA  

NR .  4/05.09.2011 

A  ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  A ACŢIONARILOR  

S.C. ROPHARMA S.A. 

 

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor Societăţii Comerciale ROPHARMA S.A. convocată în 

conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1, din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, art.137 din 

Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 

mobiliare şi art.12 din Actul Constitutiv al Societăţii, prin publicarea convocării cu ordinea de zi in Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2973 din data de 05.08.2011 şi în ziarul “Transilvania Expres” nr. 5473 

din data de 04.08.2011,   

legal şi statutar întrunită în data de 05.09.2011, la prima convocare, la sediul social al Societăţii din Brasov, 

Str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, jud. Brasov, prin prezenţa personală sau prin reprezentant a 8 actionari care 

deţin la data de referinţă, 26.08.2011, un număr de 245.814.612 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 84,47 % 

din numărul total al drepturilor de vot si din capitalul social, 

În temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu unanimitate de voturi 

HOTARASTE: 

Art.1. Aproba majorarea cu suma de 1.882.343 lei a participatiei S.C. ROPHARMA S.A. in cadrul S.C. 

ROPHARMA PRODUCTION S.R.L. Iasi, unde detine 99,96% din capitalul social prin compensarea unor 

creante lichide si exigibile prin emiterea unor noi parti sociale. 

Art.2. Imputerniceste pe dl. Cristian Teodor Carare, domiciliat in mun. Iasi, str. Vasile Lupu, nr. 124, bl. B5, 

sc. C, et. 1, ap. 4, jud. Iasi, legitimat cu CI seria MX nr. 977891, eliberata de SPCLEP Iasi la data de 

19.05.2011 si pe d-na Elena Bobu, domiciliata in mun. Iasi, str. Oancea, nr. 12, bl. 354, sc. A, et. 2, ap. 5, jud. 

Iasi, legitimata cu CI seria MX nr. 437344 eliberata de Mun. Iasi la data de 10.02.2004 pentru participarea si 

votarea majorarii capitalului social la S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L. si pentru intocmirea 

formalitatilor legale. 

Art.3. Aproba data de 20.09.2011 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 

privind piaţa de capital.  

Art.4. Imputerniceste pe dl. Mihai Bratescu, domiciliat in mun. Brasov, str. Crisului, nr. 1, bl.1, sc. C, ap. 32, 

jud Brasov, legitimat cu CI seria BV nr. 697915 eliberat de SPCLEP Brasov la data de 24.06.2010 si pe d-na 

Capota Bianca, domiciliata in mun. Brasov, str. Toamnei , nr. 4, bl. 1, sc. B, ap. 20, jud. Brasov, legitimata cu 

C.I. seria BV nr. 764250 eliberata de SPCLEP Brasov la data de 18.07.2011, ca impreuna sau separat, sa 

indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii. 

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 4 (patru) exemplare, fiecare avand un numar de 1 (una) pagini. 
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