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Catre, 
Bursa de Valori Bucuresti 

Autoritatea de Supraveghere Financiara 

Ref:  Perioada închisă de tranzacționare 
 

Raport curent Nr. 3194 
intocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul 

Multilateral de Tranzacționare 
 

Data raportului:   23.03.2022 

Denumirea entitatii emitente:   CONNECTIONS CONSULT S.A. 

Sediul social:    Strada Buzesti Nr. 75-77, Etaj 14, sector 1, 
Mun. Bucuresti 

Numarul de telefon/ fax:   0372 368 332/ 0372 006 765 

Codul unic de inregistrare: RO 17753763 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/11864/2005 

Capital social subscris si varsat: 108.115,70 lei 

Piata pe care se tranzactioneaza valorile 
mobiliare emise: 

SMT - categoria AeRO, simbol de piata CC 

 
Evenimente importante de raportat:  
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, nr. 1/23.03.2022 
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, nr. 1/23.03.2022 
 
Conducerea CONNECTIONS CONSULT S.A., denumită în continuare „Compania”, informează 
piața că în data de 23.03.022, au fost adoptate două hotărâri astfel: 
 
 
1. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ASOCIAȚILOR NR. 1/23.03.2022 

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în continuare, AGOA s-a întrunit azi, 23.03.2022, 

ora 12.00 p.m., în prezența unor acționari ai societății înregistrați în Registrul Acționarilor 

ținut de Depozitarul Central S.A. până la data de 14.03.2022 (data de referință), reprezentând 

76.4978629 %  din capitalul social al societății, denumiți împreună “Acționarii”, și a hotărât: 

Alegerea auditorului financiar SC Argus Audit SRL cu sediul în București, Strada Făgăraș, nr. 

9-13, Sector 1, în vederea realizării auditului financiar pentru exercițiile financiare având ca 
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dată de referință 31 decembrie 2021 și respectiv 31 decembrie 2022, conform Notificării de 

Încetare Ofin Consulting SRL  și a ofertei angajante SC Argus Audit SRL datată 5 ianuarie 

2022. 

2. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE A ASOCIAȚILOR NR. 1/23.03.2022 
Adunarea Generală Extratordinară a Acționarilor, în continuare, AGEA s-a întrunit azi, 

23.03.2022, ora 14.00, în prezența unor acționari ai societății înregistrați în Registrul 

Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. până la data de 14.03.2022 (data de referință), 

reprezentând 75.5774601 %  din capitalul social al societății, denumiți împreună “Acționarii”, 

și a hotărât: 

 

1. Aprobarea majorării capitalului social S.C. Connections Consult S.A. cu suma de 

1.081.157,00 lei reprezentand 10.811.570 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune 

prin utilizarea parțială a primelor de emisiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul 

Acționarilor ținut de către Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA. 

Repartizarea acțiunilor noi emise se va face în proporție de 10 acțiuni gratuite pentru fiecare 

acțiune deținută.  

În cazul în care operațiunile de majorare de capital nu vor fi înregistrate până la Data de 

Înregistrare, se împuternicește reprezentantul legal al societății să decidă în mod 

corespunzător  modalitatea de implementare a prezentului punct, inclusiv orice soluție 

tehnică agreată cu autoritățile reglementatoare. 

Urmare a majorării, valoarea capitalul social și numărul de acțiuni sunt următoarele:  

- Valoarea Capitalului Social exprimată în lei: 1.189.272,70   (un milion, o suta optzeci si 

nouă mii două sute saptezeci și doi lei și șaptezeci de bani); 

- Numărul total de acțiuni rezultat este de : 11.892.727 ( unu spre zece milioane, opt 

sute noua zeci si două mii, șapte sute două zeci și șapte) 

2. Aprobarea datei de înregistrare reprezentând data la care pot fi identificați acționarii 

asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii, a datei ex-date și data plății, astfel: 

- Data Ex Date – 16.05.2022 

- Data Înregistrare – 17.05.2022 
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- Data Plății – 18.05.2022 

3. Modificarea cap. V al actului constitutiv al societății, art. 5.1., pentru a reflecta modificarea 

capitalului social propusă la punctul 1 de pe Ordinea de Zi, astfel: 

-  

- CAP. V CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE 

- Art. 5.1. La data actualizării prezentului Act constitutiv Capitalul social subscris și 

vărsat al Societății este de 1.189.272,70 lei, împărțit în 11.892.727 acțiuni nominative 

cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare. 

 

 
Bogdan FLOREA 
Administrator Unic 

 


