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RAPORT CURENT 

conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 
 
 

Data  raportului:  02.02.2023 
Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A. 
Sediul social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3. 
Tel./Fax: 021.321.57.20 
Website: www.flaros.com,  e-mail: flaros@flaros.com 
CUI/CIF : RO350944 
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991 
Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei  
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO -  Categoria Standard,  
simbol de piata FLAO 
 
Evenimente important de raportat:  

 
Hotărârile Adunării Generale Ordinare și ale Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor Flaros S.A., întrunită în data de 02.02.2023, la prima convocare. 

 
I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății FLAROS S.A., întrunită statutar în data 

de 02.02.2023, ora 13:00, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători ai unui număr de 
1.365.757 acțiuni, reprezentând 89,772 % din capitalul social, toate acțiunile având drept de vot, în 
baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 
24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și a Actului Constitutiv propriu,  
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

mailto:eregistratura@asfromania.ro
http://www.flaros.com/


1. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de doi ani, 

pentru perioada 26.02.2023 – 25.02.2025, respectiv a: 
 

- Dl Ștefan Constantin, cu datele de identificare disponibile la societate, voturi 

pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 0, din total voturi exprimate; 
- Dna Cosmănescu Andreea, cu datele de identificare disponibile la societate, voturi 

pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 0, din total voturi exprimate; 
- Dl Matei Codrin, cu datele de identificare disponibile la societate, voturi pentru 100 

%, voturi impotriva 0 % si abtineri – 0, din total voturi exprimate. 
 

2. Se aproba indemnizația lunară netă în sumă de 5.000 lei cuvenită administratorilor pentru 

anul 2023 și până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar 2023 și încheierea unui 
contract de asigurare de răspundere civilă profesională a administratorilor în limita unei 
sume asigurate de minimum 50.000 Euro, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către 
societate. 
 
Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 0, din total voturi exprimate. 

 
3. Se aproba forma contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu 

administratorii FLAROS S.A.. 
 

Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 0, din total voturi exprimate. 

 
4. Se aproba mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA in cadrul Adunarii Generale 

Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii FLAROS S.A, 
contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administartie. 

 
Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 0, din total voturi exprimate. 

 
5. Se aproba data de 23.02.2023 ca dată de înregistrare si a datei de 22.02.2023 ca „ex-

date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018. 
 

Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 0, din total voturi exprimate. 
 

6. Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societații, cu  
posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea și pentru a 
efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a 
hotărârilor adoptate conform punctelor de mai sus de Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
Depozitarul Central și la orice alte autoritați competente. 

 
Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 0, din total voturi exprimate. 

 
  

I I.  
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății FLAROS S.A., întrunită statutar 

în data de 02.02.2023, ora 13:30, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători ai unui număr 
de 1.365.757 acțiuni, reprezentând 89,772 % din capitalul social, toate acțiunile având drept de vot, în 
baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 
24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și a Actului Constitutiv propriu,   



 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
1. Se aproba schimbarea obiectului principal de activitate al societatii Flaros S.A., din: 

 
Domeniu – CAEN 152- Fabricarea încălțămintei ; 
Activitatea: CAEN 1520- Fabricarea încălțămintei;  
 
În 
  
Domeniu:  CAEN 682- Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în 
leasing; 
Activitatea: CAEN 6820- Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 
în leasing;  

urmând ca Domeniul – CAEN 152- Fabricarea încălțămintei respectiv Activitatea: CAEN 
1520- Fabricarea încălțămintei, să fie regăsite în continuare în activitațile secundare ale 
societății Flaros S.A.. 
 
Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri - 0 din total voturi deținute de acționarii 
prezenți sau reprezentați. 

 
2. Se aproba raportul de evaluare al societății Flaros S.A. nr. 480/20.12.2022 întocmit de 

către evaluatorul independent KPMG Advisory S.R.L., numit de ONRC ca evaluator 
independent al S.C. Flaros S.A. prin rezoluția nr. 168102/24.11.2022, înscris în registrul 
instrumentelor și investițiilor financiare al ASF la numărul PJR16EVPJ/400020 precum și 
prețul de 71,66 lei/acțiune stabilit în baza acestui raport de evaluare și care urmează a fi 
plătit de societate pentru  acțiunile acționarilor care își vor exercita dreptul de retragere. 
 

Voturi pentru 90,308 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 132.367 acțiuni, din total voturi 
deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. 

 
3. Se aproba procedura privind retragerea din societate a actionarilor in conformitate cu 

prevederile art. 134, alin. 1, lit. a), din Legea 31/1990. 
 

Voturi pentru 90,308 %, voturi impotriva 0 % si abtineri – 132.367 acțiuni, din total voturi 
deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. 

 
 

4. Se aproba modificarea Actului Constitutiv astfel: 

 

I. Art. 5 OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE 

Domeniu- 152- Fabricarea încălţămintei 

Activitatea: 1520- Fabricarea încălţămintei 

 

se modifica având urmatorul continut: 

 

 Art. 5 OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE 

Domeniu: 682- Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în 



leasing; 

Activitatea: 6820- Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în 
leasing; 

 

II.  Art. 6- OBIECTUL SECUNDAR DE ACTIVITATE 

1512- Fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie  şi a articolelor de harnaşament 

3600 -Captarea, tratarea şi distribuirea apei 

3700 -Colectarea şi epurarea apelor uzate 

4120- Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

4221- Lucrări de construcţie a proiectelor utiliatare pentru fluide 

4222-Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 

4311- Lucări de demolare a construcţiilor 

4322- Lucrări de instalaţii sanitare de încălzire şi aer condiţionat 

4329- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

4331- Lucrări de ipsoserie 

4332- Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

4333- Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

4339- Alte lucrări de finisare 

4391- Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţiilor 

4399- Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

4616- Intermedieri în comerţul cu textile confecţii de blană, încălţăminte şi articole din piele. 

4619- Intermedieri  în comertul cu produse diverse 

4624- Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi pieilor prelucrate. 

4642- Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 

4647- Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi articolelor de iluminat 

4649- Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 

4677- Comerţ cu ridicata  al deşeurilor şi resturilor 

4759- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi altor articole de uz 
casnic n.c.a, în magazine specializate 

4772- Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele în magazine specializate. 

4778- Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

 4799-Comerţ cu amănuntul efectuat efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor 
şi pieţelor 

4941- Transport rutier de mărfuri 

5210- Depozitări 

5224- Manipulări 

5510- Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 



5520- Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 

6820- Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 

5590- Alte servicii de cazare 

5610- Restaurante 

6499- Alte intermedieri financiare 

6810- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6832- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau cotract 

7120- Activităţi de testări şi analize tehnice 

7711- Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare. 

7712- Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 

7732- Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 

7739- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile 

 

se modifica având urmatorul continut: 

 

Art. 6- OBIECTUL SECUNDAR DE ACTIVITATE 

1512- Fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie  şi a articolelor de harnaşament 

1520 -Fabricarea incaltamintei 

3600 -Captarea, tratarea şi distribuirea apei 

3700 -Colectarea şi epurarea apelor uzate 

4120- Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

4221- Lucrări de construcţie a proiectelor utiliatare pentru fluide 

4222-Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru electricitate şi 
telecomunicaţii 

4311- Lucări de demolare a construcţiilor 

4322- Lucrări de instalaţii sanitare de încălzire şi aer condiţionat 

4329- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

4331- Lucrări de ipsoserie 

4332- Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

4333- Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

4339- Alte lucrări de finisare 

4391- Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţiilor 

4399- Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

4616- Intermedieri în comerţul cu textile confecţii de blană, încălţăminte şi articole 
din piele. 

4619- Intermedieri  în comertul cu produse diverse 

4624- Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi pieilor prelucrate. 



4642- Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 

4647- Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi articolelor de iluminat 

4649- Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 

4677- Comerţ cu ridicata  al deşeurilor şi resturilor 

4759- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi altor articole de uz 
casnic n.c.a, în magazine specializate 

4772- Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele în magazine 
specializate. 

4778- Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

4799-Comerţ cu amănuntul efectuat efectuat în afara magazinelor, standurilor, 
chioşcurilor şi pieţelor 

4941- Transport rutier de mărfuri 

5210- Depozitări 

5224- Manipulări 

5510- Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 

5520- Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 

5590- Alte servicii de cazare 

5610- Restaurante 

6499- Alte intermedieri financiare 

6810- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6832- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau cotract 

7120- Activităţi de testări şi analize tehnice 

7711- Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare. 

7712- Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 

7732- Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 

7739- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri 
tangibile 

 
Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri - 0 din total voturi deținute de acționarii 
prezenți sau reprezentați. 
 

5. Se aproba data de 23.02.2023 ca dată de înregistrare si data de 22.02.2023 ca „ex-date”, 
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018. 

 
Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri - 0 din total voturi deținute de acționarii 
prezenți sau reprezentați. 
 

 
6. Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societații, cu  

posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea și pentru a 
efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a 



hotărârilor adoptate conform punctelor de mai sus de Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
Depozitarul Central și la orice alte autoritați competente. 

 
Voturi pentru 100 %, voturi impotriva 0 % si abtineri - 0 din total voturi deținute de acționarii 
prezenți sau reprezentați. 

 

         

Nu mai sunt alte evenimente de raportat. 
 

 

Director General, 
 

Stefan George Alin 


