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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 
 
Bursa de Valori Bucureşti  

 
 
 

RAPORT CURENT 

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenƫii de instrumente financiare şi operațiuni de piaƫă 

şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață 

 

Data raportului: 27 aprilie 2022 
Denumirea societăţii: GOCAB SOFTWARE S.A. 
Sediul social: str. Gramont 38, spațiul R2, etaj 1, Bucureşti, Sector 4 
Nr. Tel: 0727105353 
Numărul şi data înregistrării la ORC: J40/15360/2019 
Cod fiscal: 41884893, Capital social: 8.474.735 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: SMT, AeRO Premium, 
simbol CAB 
 
Evenimente importante de raportat: Desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor din 27.04.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate.  

  
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor GOCAB SOFTWARE S.A. şi-a desfăşurat lucrările la 
prima convocare, în data de 27.04.2022, ora 15:00, la sediul social din Bucureşti, sector 4, Str. 
Gramont nr. 38, etaj 1, spatiul R2. Conform Convocatorului, au fost îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă 14.04.2022. 
 
La sedinţă au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenţă acţionari deţinând un 
număr de 60.456.030 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 71,3368% din numărul total de acţiuni 
cu drept de vot din capitalul social al GOCAB SOFTWARE SA. 
Şedinţa Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de către domnul Sorin Muşat, preşedinte al 
Consiliului de Administraţie al GOCAB SOFTWARE SA. 
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În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute şi aprobate toate punctele de pe ordinea de 
zi, acţionarii hotărând următoarele: 
 
Hotărârea 1 
Se aprobă situaƫiile financiare anuale auditate ale Societăţii, aferente exercitiului financiar al anului 
2021, pe baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului financiar al Societăţii. 
 
Hotărârea 2 
Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societăƫii pentru activitatea desfaşurată în 
exerciƫiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate. 
 
Hotărârea 3 
Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022 şi până la prima AGOA 
de bilanț din 2023. 
 
Hotărârea 4 
Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație. 
 
Hotărârea 5 
Se aprobă data de 18.05.2022 ca data de inregistrare (ex-date: 17.05.2022) a actionarilor asupra 
carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, 
conform art. 87 din Legea 24/2017. 
 
Hotărârea 6 
Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a domnului Sorin Mihai Musat şi a domnului 
Ninel Macarie pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate procedurile şi formalităƫile 
prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună şi să preia acte şi 
să semneze în acest scop în numele Societății, în relaƫia cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, 
precum şi cu alte entități publice sau private. 
 
 
 
 
Ninel Macarie 

Director General 


