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RAPORT CURENT CONFORM REG. 1/2006  

 

Data raportului: 20.03.2019  

Denumirea entitatii emitente: CONEX PRAHOVA SA  

Simbol emitent: COLK  

Sediu social: Sos. Giurgiului 45, parter, cam. 21, sect. 4, Bucuresti 

Numar de telefon 0744533315  

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: RO 1343686  

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/6210/2009  

Capital subscris si varsat: 440.752,5 RON  

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO AL BVB  

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: numar de actiuni 

emise: 176301, valoare nominala 2,5 RON  

 

Eveniment raportat: Convocator al ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 

CONEX PRAHOVA SA din 23-24 aprilie 2019  

 

Consiliul de administratie a decis in sedinta din 10.03.2019 continutul convocatorului pentru 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CONEX PRAHOVA SA conform 

prevederilor statutare si prevederilor art. 111 al. 1) al Legii 31/1990 si altor prevederi aplicabile ale 

legislatiei pietei de capital. Acest raport a fost publicat si in ziarul Romania Libera din 20.03.2019 si 

in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din 20.03.2019. 

Continutul convocatoului constituie Anexa 1 la acest raport curent. 

Anexa 2 contine varianta in engleza a raportului curent. 

 
 

Consiliul de administratie  

Conex Prahova SA  

Presedinte Cons. Adm. – Dir. Gen.  

Mihai Julietta 

 

 



CONVOCATOR 

 

Consiliul de Administraţie al Conex Prahova S.A, Şos. Giurgiului 45, cam. 21, s.4, 

Bucureşti, J40/6210/2009, CUI RO1343686, convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a 

Acţionarilor pentru data de 23.04.2019, ora 10:00, prima convocare, şi în data de 

24.04.2019, ora 10:00, a doua convocare,  în cazul neîntrunirii cvorumului la prima 

convocare, la locul de desfãşurare din Str. Lt. Ionescu Baican 31, s.2, Bucureşti, pentru 

toţi actionarii înregistraţi la data de referinţă 06.04.2019 în Registrul Acţionarilor, ţinut 

de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, cu următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea şi aprobarea Situaţiilor financiare ale anului 2018, pe baza Raportului 

Consiliului de Administraţie şi raportului financiar 

2. Aprobarea datei de înregistrare propuse 10.05.2019  

3. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019  

4. Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte societatea pentru 

înregistrãrile şi actualizarile la ORC, BVB si ASF  

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări/comentarii privind punctele 

ordinii de zi a Adunării, până la data de 12.04.2019 inclusiv. 

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi, înscrisi in registrul actionarilor la data de referinţă 

06.04.2019, la locul în care se va desfãşura Adunarea Generalã a Acţionarilor va fi 

permis în baza unui act de identitate valid în cazul acţionarilor persoane fizice prezente 

sau, în cazul acţionarilor persoane juridice reprezentate sau fizice reprezentate, în baza 

unei procuri speciale/buletin de vot dată persoanei fizice care îi reprezintă sau cu alte 

acte in formă autentificată, din care sa rezulte cã sunt reprezentanţii legali ai acestora. 

Procurile speciale/buletinele de vot de reprezentare vor fi depuse/transmise într-un 

singur exemplar original la sediul societãţii pânã cel târziu la data de 14.04.2019. 

Procurile/buletinele de vot de reprezentare care nu conţin cel puţin informaţiile cuprinse 

în formularul de procurã specială/buletin de vot emis de CONEX PRAHOVA SA sau 

care nu sunt transmise în original, completate în integralitate, în termenul prevãzut mai 

sus sau care nu corespund înregistrarilor din registrul acţionarilor nu sunt opozabile 

Societãţii. 

Formularele de procurã specialã/buletin de vot se pot descãrca de pe site-ul Societãţii 

sau se pot procura direct de la Societate. 

Acţionarii îndreptãţiţi pot participa şi prin teleconferintã la punctele de pe ordinea de zi 

care sunt fãrã vot secret, dacã îşi dovedesc identitatea, iar pentru punctele de pe ordinea 

de zi cu vot secret trebuie sa emitã procurã specialã/buletin de vot de reprezentare 

conform condiţiilor de mai sus. 

Dupã convocare, alte informaţii şi materiale supuse dezbaterii sunt la dispoziţia 

acţionarilor pe website-ul societatii: http:sites.google.com/site/conexprahovasa sau pot 

fi solicitate contra cost de cãtre acţionari de la Societate, începand cu data de 

10.04.2019. 

Relaţii suplimentare: tel. 0730154957 

Preşedintele Consiliului de Administraţie - Director General 

Mihai Julietta 



CURRENT REPORT UNDER REG. 1/2006 

 

Report date: March 20, 2019 

Name of Issuer: CONEX PRAHOVA SA 

Symbol issuer: COLK 

Headquarters: 45 Giurgiului, 1st floor, suite 21, s. 4, Bucharest 

Phone number: 0744533315 

Tax ID: RO 1343686 

Identification Code in the Trade Register: J40 / 6210/2009 

Capital: RON 440,752.5 

Capital market where the company is listed: Aero OF BVB 

The main characteristics of the securities issued by the company: Number of shares issued: 176 301, each at a non- 

market value of 2.5 RON 

 

Event reported: Notice of the ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING FOR CONEX PRAHOVA SA, on 23 or 

24 of April 2019 

 

The Board of Directors approved the content of the Notice of the ORDINARY GENERAL MEETING OF 

SHAREHOLDERS CONEX PRAHOVA SA, in its meeting of March 10, 2019, accordingly to statutory provisions 

and the provisions of article 111 paragraph 1) of Law 31/1990 and other applicable provisions of capital market 

legislation. This Notice was also published in the March 20, 2018 “Romania Libera” newspaper, and in the 

“Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a” on March 20, 2018. 

The notice content is posted in the Annex no. 1 to this report. 

The Annex no. 2 contains the English version of the current report. 

 

 

Board of Directors 

Conex Prahova SA 

President and CEO 

Julietta Mihai 

 


