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RAPORTUL CURENT 

conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 

DATA RAPORTULUI: 16.05.2018 

 

 

S.C. “COMNORD” S.A. 

 Sediul social: Calea Grivitei nr. 136, sector 1, Bucuresti 

 Nr. telefon: 021.206.68.00; FAX: 021.206.68.48 

 Nr. si data inregistrarii la Of. Reg. Com.: J40/493/1991 

 CUI: RO 1590368  

Simbol: COSC 

Capital social subscris si varsat: 4.001.055,20 lei 

 

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT 

 a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: 

- nu este cazul – 

 b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: 

- nu este cazul – 

 c) Procedura falimentului: 

- nu este cazul – 

 d) Tranzactii de tipul celor prevazute de art. 225 din Lg.297/2004 

                                                                 - nu este cazul – 

e) Alte evenimente: 

Convocarea sedintei Extraodinara a A.G.A. din data de 15.05.2018 a fost publicata in M.O. 

nr.1415/12.04.2018 - Partea a IV-a si Ziarul Jurnalul National din data de 13.04.2018. 

Sedinta Extraordinara a A.G.A. fiind statutara, se prezinta registrul consolidat conform 

Depozitarului Central la data de 07.05.2018, cuprinzand 732 pozitii. 

 

Se constata ca la sedinta Extraordinara a A.G.A. nu s-a prezentat niciun actionar al SC 

Comnord SA, motiv pentru care nu sunt intrunite conditiile legale si statutare pentru desfasurarea 

adunarii, urmand ca AGEA sa aiba loc la a doua convocare.  

Din partea Consiliului de Administratie participa domnul presedinte al Consiliului de 

Administratie –  Tivichi Sterie - , precum si doamnele consilier juridic Stefan Alina si director 

economic Tapai Mihaela. 

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in lipsa actionarilor nu s-a putut tine sedinta AGEA a SC Comnord SA, la prima 

convocare intrucat nu s-a intrunit numarul de voturi pentru a se delibera si vota in mod valabil, 

motiv pentru care domnul presedinte al Consiliului de Administratie  - domnul Sterie Tivichi – a 
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dispus amanarea sedintei AGEA a SC Comnord SA, la a doua convocare, respectiv pentru data de 

16.05.2018, orele 12.00, la adresa din Calea Grivitei nr.136, sector 1, Bucuresti.  

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie,                     Director Economic, 

Sterie Tivichi                      Mihaela Tapai 

 

 

 

 

 

 

 


