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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, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legii 24/2017 privind emitentii de 

instrumente financiare si operatiuni de piata 

 

Data raportului:  23.06.2017 

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: A survenit o modificare cu privire la textul comvocatorului 
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care va avea loc in data de 24.07.2017, ora 13.00, 
la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, jud. Cluj, dupa cum 
urmeaza: 
 

- Punctul 1 aflat pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor : 
Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 2.465.038 lei cu ridicarea dreptului de preferință 
al acționarilor existenți la data de înregistrare prin emisiunea unui numar de  2.932.413 actiuni 
(“Actiuni noi”), cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, la un preț de emisiune de 0,8406 
lei/actiune. Acțiunile nou emise vor fi subscrise prin compensarea creanțelor în valoare totală de 
2.465.038 lei deținute de d-nii Liviu Stoleru, Director General al Societatii, respectiv Daniel 
Sologon, Director Financiar al Societatii, conform Deciziei Consiliului de Administrație din data 
de 29.05.2017, cu respectarea prevederilor dispozițiilor art. 16 alin. 3 lit. a) pct. 3 și ale art. 16 alin. 
3 lit. b) pct. 5 din Legea nr. 24/2017 (...) se modifică si va avea urmatorul continut : 

 
”Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 2.465.038 lei cu ridicarea dreptului de 

preferință al acționarilor existenți la data de înregistrare prin emisiunea unui numar de  2.932.413 
actiuni (“Actiuni noi”), cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, la un preț de emisiune de 
0,8406 lei/actiune. Acțiunile nou emise vor fi subscrise prin compensarea creanțelor în valoare 
totală de 2.465.038 lei deținute de d-nii Liviu Stoleru, Director General al Societatii, respectiv 
Daniel Sologon, Director Financiar al Societatii, conform Deciziei Consiliului de Administrație 
din data de 29.05.2017, cu respectarea prevederilor dispozițiilor art. 16 alin. 3 lit. a) pct. 2 și ale 
art. 16 alin. 3 lit. b) pct. 5 din Legea nr. 24/2017 (...). 

http://www.cemacon.ro/
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Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 

 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Dl. Stoleru Liviu-Ionel 
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