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Data:  15.03.2018 

 
 Către:  BURSA DE VALORI BUCUREŞTI   
 
 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 
  
 
 

RAPORTUL CURENT 

conform prevederilor REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr.1/2006 
 
 

Denumirea entităţii emitente: BUCUR S.A. 
Sediul social: Bucureşti, str. Vişinilor, nr.25, sector 2 
Număr de telefon/fax: 021 323.67.30; 021 323.67.36    
Codul unic de înregistrare: RO 1584234 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/392/1991 
Capital social subscris şi vărsat: 8.327.559,4  lei  
Cod CNVM emitent: 27235 
Poziţia în registrul CNVM: 3469 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB – ATS ( AeRO) 

 
 

Eveniment important de raportat:   
 

 ERATĂ NR. 1 la documentul 
 

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR BUCUR S.A . 
 
 

Prin prezenta ERATĂ, BUCUR S.A. informează investitorii că a survenit o modificare cu privire la 
textul Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va avea loc în data de 
24.04.2018 / 25.04.2018, ora 10.00, la adresa din Mun. București, Aleea Alexandru nr. 32, ap.2, 
sector 2, după cum urmează: 
 

I. Paragraful: 
 

„Formularul de imputernicire  speciala va fi completat  in 3 ( trei ) exemplare: unul dintre exemplare 
va fi depus la sediul societatii sau transmis, prin posta, curier sau electronic insotite de semnatura 
electronica extinsa la adresa de mail office@bucurcom.ro, pana cel mai tarziu la data de 
19.04.2018, ora 09.00 ,  un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va 
ramane la actionarul reprezentat.” 
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se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
„Formularul de imputernicire  speciala va fi completat  in 3 ( trei ) exemplare: unul dintre exemplare 
va fi depus la sediul societatii sau transmis, prin posta, curier sau electronic insotite de semnatura 
electronica extinsa la adresa de mail office@bucurcom.ro, pana cel mai tarziu la data de 
22.04.2018, ora 10.00 ,  un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va 
ramane la actionarul reprezentat.” 
 
 

II. Paragraful: 
 

„Vor fi luate în considerare doar formularele de imputernicire depuse la sediul BUCUR S.A., precum 
şi notificările electronice de desemnare a reprezentanţilor, primite până cel târziu 19.04.2018,     
ora 09.00 

 Actionarii pot vota in cadrul Adunarii si prin corespondenta. 
 Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondenţă primite până la data de 
19.04.2018, ora 09 00 şi transmise cu respectarea următoarelor condiţii: [...] ” 
 
 
se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„Vor fi luate în considerare doar formularele de imputernicire depuse la sediul BUCUR S.A., precum 
şi notificările electronice de desemnare a reprezentanţilor, primite până cel târziu 22.04.2018,    
ora 10.00 

 Actionarii pot vota in cadrul Adunarii si prin corespondenta. 
 Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondenţă primite până la data de 
22.04.2018, ora 10 00 şi transmise cu respectarea următoarelor condiţii: [...] ” 
 
 
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.  

 
 

PREŞEDINTE 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
Scripcaru Corneliu Catalin  

 
 

 
 

 


