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Catre 

- Autoritatea de Supraveghere Financiara 

- Bursa de Valori – Bucuresti 

RAPORT CURENT 

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si 

Legii nr. 297/2004 privind piata de capital 

 

Data raportului:  11.04.2017 

Denumirea enitatii emitente: CEMACON S.A.  

Sediul social:  Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj 

Tel/Fax: 0260/602.408 

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858 

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012 

Capital social subscris si varsat: 11.399.021,8 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - 
Categoria Standard. 

Eveniment important de raportat: In data de 11.04.2017, acționarul CONSULTANȚĂ ANDREI&ANDREI 
SRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, et. 3, sector 2, Green Court, J40/14670/2011, RO 
17345454, care deține 17.586,728 acțiuni, reprezentând un procent de 15.4283 din acțiunile societății, a 
înregistrat la sediul societății CEMACON SA cerere privind completarea punctului 2 aflat pe ordinea de zi 
a convocatorului Adunării Generale a Actionarilor din data de 27.04.2017, care prevede :  
”Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2016 in suma de 8.357.813 lei astfel : 

- Pentru constituirea de rezervă legală – 517.189 lei; 
- Pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți – 6.771.366 lei; 
- Pentru alte rezerve, reprezentand surse proprii de dezvoltare ale societății – 1.069.258 lei. 

 
Cu următorul conținut : 
 
”sau 
Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2016 in suma de 8.357.813 lei astfel : 

- Pentru constituirea de rezervă legală – 517.189 lei; 
- Pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit – 78.526 lei; 
- Diferența de 7.762.098 lei rămânând rezultat nerepartizat”, 

Acționarii urmând a-și exprima votul pentru una din cele două variante menționate mai sus. 
 
Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 

Presedintele Consiliului de Administratie 

ORION STRATEGY SOLUTION SRL 

prin Dl. Stoleru Liviu-Ionel 

http://www.cemacon.ro/

