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Către,  

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 

  

 

RAPORT CURENT 

 

Data Raportului: 29 aprilie 2021  

Conform: Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Legea nr. 24/2017 privind emitenții 

de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea 297/2004 privind piata de 

capital. 

Denumirea entității emitente: S.C. COMALEX S.A.  

Sediul social: Alexandria, str. Libertății nr. 211, bl. L8-L9, jud. Teleorman. 

E-mail: comalexalexandria@gmail.com  

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J34/17/1991 

Codul unic de înregistrare fiscală: RO1384767 

Capital social subscris și vărsat: 1.424.485 lei 

Piaţa de tranzacţionare: A.T.S. Aero - B.V.B. 

 

Evenimente importante de raportat: 

Sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor a SC COMALEX SA din data 

de 27.04.2021, Hotararea AGOA nr. 1 din 27.04.2021 si Procesul verbal al sedintei 

AGOA din 27.04.2021. 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMALEX S.A, 

convocată conform prevederilor legale în vigoare, în data de 27.04.2021, întrunită 

statutar în şedinţă ordinară, prin reprezentanţi ai acţionarilor: Statul Român, prin 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), cu un numar de 305.836 

acţiuni (53,67% din acţiuni), deci 305.836 voturi şi acţionarul Petcu Alexandru, cu un 

număr de 374 acţiuni (0,06% din capitalul social), deci 374 voturi, in conformitate cu 

procesul verbal incheiat in data de 27.04.2021 orele 14.00 punctele inscrise pe ordinea 

de zi a sedintei au fost votate de catre actionari, astfel:  

 pentru Raportul de Audit Financiar aferent exercițiului financiar 2020 votul din 

partea actionarului majoritar (AAAS) a fost „abtinere”; 

 pentru Raportul de Gestiune al Administratorilor aferent exercițiului financiar 2020 

votul din partea actionarului majoritar (AAAS) a fost „abtinere”; 

 pentru situațiile financiare pentru anul 2020 (bilanț și anexe) votul din partea 

actionarului majoritar (AAAS) a fost „aprobare”; 

 pentru repartizărea profitului aferent exercitiului financiar 2020 votul din partea 

actionarului majoritar (AAAS) a fost „aprobare”; 
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 pentru Raportul anual 2020 pentru Bursa de Valori București votul din partea 

actionarului majoritar (AAAS) a fost „abtinere”; 

 pentru Politicile de Remunerare conform art 92
1
 din Legea 24/2017 privind emitentii 

de instrumente financiare si operatiuni de piata, modificata si completata de Legea 

158/2020 votul din partea actionarului majoritar (AAAS) a fost „impotriva”; 

 pentru desemnarea persoanei autorizate care sa reprezinte si sa semneze in numele 

actionarilor documentele necesare privind inregistrarea hotararilor la Oficiul 

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman si publicarea acestora in 

Monitorul Oficial al Romaniei votul din partea actionarului majoritar (AAAS) a fost 

„aprobare”. 

 

Observatie: ca urmare a votului dat de actionari in cadru sedintei AGOA din data 

de 27.04.2021, s-a emis hotararea AGOA nr. 1 din 27.04.2021 doar pentru puctele 

aprobate de pe ordinea de zi a sedintei. 

La acest Raport Curent anexam: 

 Procesul verbal al sedintei AGOA din data de 27.04.2021; 

 Hotararea AGOA din 27.04.2021; 

 Raportul de audit financiar aferent exercițiului financiar 2020; 

 Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercițiului financiar 2020; 

 Situațiile financiare pentru anul 2020 (bilanț și anexe); 

 Repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2020; 

 Raportul anual 2020 pentru Bursa de Valori București; 

 Politicile de remunerare conform art 92
1
 din Legea 24/2017 privind emitentii de 

instrumente financiare si operatiuni de piata, modificata si completata de Legea 

158/2020. 
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Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMALEX S.A. 

 din data de 27.04.2021 

 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) a SC COMALEX SA, 

convocată conform prevederilor legale în vigoare, în data de 27.04.2021, întrunită 

statutar în şedinţă ordinară, prin reprezentanţi ai acţionarilor: Statul Român, prin 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului( AAAS), cu un numar de 305.836 

acţiuni (53,67% din acţiuni), deci 305.836 voturi şi acţionarul Petcu Alexandru, cu un 

număr de 374 acţiuni (0,06% din capitalul social), deci 374 voturi, emite prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

Nr.1 / 27.04.2021 

 

1.Aprobă, în unanimitate de voturi, situaţiile financiare ale SC COMALEX SA 

pentru anul 2020: bilanţul contabil şi anexele acestuia; 

 

2.Aprobă, în unanimitate de voturi, repartizarea profitului aferent exerciţiului 

financiar al anului 2020; 

 

3.Aprobă ca persoana desemnată pentru reprezentarea şi semnarea, în numele 

acţionarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teleorman şi publicarea acestora în 

Monitorul Oficial al României, să fie domnul Petcu Alexandru, legitimat cu CI seria 

TR, nr.494042, eliberată de SPCLEP Alexandria în data de 19.12.2013. 

 

 

 
  

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

  


