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Denumirea societăţii comerciale: S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. Bucureşti 
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Număr de ordine la Registrul Comerţului: J40/14/1991 

 

Capital social subscris şi vărsat: 6.130.455 lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: 

Bursa de Valori Bucureşti, segment principal, categoria Standard, simbol PEI. 

 

 

Eveniment important de raportat 

 

mailto:office@petex.ro


 2 

H O T Ă R Â R E A 

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 

din data de 26.04.2018 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Petrolexportimport S.A., 
întrunită în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, ale Legii 24/2017 şi a 

convocării publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, 
nr.1223/26.03.2018 şi ziarul Bursa nr.56/26.03.2018, în şedinţa din 26 aprilie 

2018 care a avut loc începând cu orele 12.00 la sediul  Petrolexportimport S.A. 
din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, în baza 

materialelor prezentate conform Ordinei de zi aprobate şi a Procesului verbal 
încheiat în cadrul şedinţei,  

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, declarată legală şi statutară la prima 
convocare, cu o prezenţă de 76,7016% (313.477 acţiuni) prin vot deschis, cu o 

majoritate de voturi reprezentând 76,7016% din capitalul social (fără 

participarea la vot a administratorilor în problemele privind administraţia), 
acţionarii prezenţi au luat următoarele hotărâri: 

 
HOTĂRÂREA NR. 1 

Se aprobă Raportul Administratorilor pentru exercitiul financiar 2017. 
HOTĂRÂREA NR. 2 

Se aprobă Situaţiile financiare anuale ale societăţii pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2017. Se aproba raportul auditorului financiar pentru 

exercitiul financiar 2017. 
HOTĂRÂREA NR. 3 

Se aprobă acoperirea integrală a pierderii înregistrate în exerciţiul financiar 
2017, conform reglementarilor legale in vigoare. 

 
HOTĂRÂREA NR. 4 

Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru 

activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2017. 
 

HOTĂRÂREA NR. 5 
Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar, Abeona 

Audit&Consulting S.R.L., pentru o perioada de 1(un) an, de la 28.11.2017 pana 
la 28.11.2018. 

HOTĂRÂREA NR. 6 
Se aprobă propunerea de continuare cu celeritate a procedurilor privind 

identificarea persoanelor care ar putea sa indeplineasca functia de membru in 
Consiliul de Administratie. 

HOTĂRÂREA NR. 7 
Aprobarea datei de 18.05.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare 

a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017 privind 

piaţa de capital. 
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HOTĂRÂREA NR. 8 

Aprobarea datei de 17.05.2018 ca dată “ex date”, respectiv data anterioară 
datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor 

organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din Hotărâre, 

în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/ 2009 emis de   
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, modificat şi completat prin 

Regulamentul nr. 13/ 2014. 
 

HOTĂRÂREA NR. 9 
Se aprobă împuternicirea dlui Popescu Alexandru - Preşedintelui Consiliului de 

Administraţie să semneze în numele Societăţii, Procesul Verbal al şedinţei, 
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 29 aprilie 2016, 

documentele, formularele şi cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru 
executarea Hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor, precum 

şi pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate şi 
publicarea Hotărârii. 

 
Adoptată astăzi 26 aprilie 2018, în Bucureşti. 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

PREŞEDINTE, 

POPESCU  ALEXANDRU 

 


