
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  

”REVA”S.A. Simeria pentru data de 21 sau 22.01.2015 

 

 

        In conformitate cu prevederile relevante ale Legii nr. 31/1990 republicata , 

ale Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 si 6/2009 si ale 

Actului Constitutiv al societatii, s-a intocmit urmatorul proiect de hotarare: 

 

1. Se propune aprobarea raportului Consiliului de Administratie in vederea 

informarii corecte a actionarilor, intocmit in conditiile art 117 indice 2 din Legea 

nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatorul 

cuprins : 

a) a)       Cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actionarilor pe o piata reglementata, 

respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare; 

b) Prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de 

tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii. 

 

2. Se propune aprobarea demersurilor necesare în vederea admiterii la 

tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau 

tranzacționarea acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în 

baza prevederilor Legii nr. 151/22.10.2014 și a reglementărilor emise de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

 

 
3.       Se propune aprobarea modalităţii de retragere din societate a acţionarilor 
în cazul în care nu se aprobă nici o propunere de la punctul 2 al ordinii de zi, 
avand in vedere ca actionarii se pot retrage din societate in conformitate cu 
prefederile art. 3 din Legea nr. 151/2014. 
 

4.         Se propune mandatarea Directorului General al ”REVA”S.A. cu puteri 

depline de reprezentare a Societății în cadrul procedurilor derulate în fața 

Autorității de Supraveghere Financiară, precum și semnarea tuturor actelor 

juridice prin care se vor realiza și implementa operațiunile juridice supuse 

aprobării conform punctului 1 de mai sus. 

 

3. Se propune stabilirea conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 ca dată de 

înregistrare asupra cărora se răsfrang efectele Hotararii AGEA data de 

23.02.2015. 
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