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FORMA

Calea Nationala nr.3 Botosani -710001

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Sectorul Instrumente si Investitii
Financiare Fax: 021- 659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata AERO Fax: 021- 256.92.76
De la: FORMA SA
RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si
Legii nr. 24/2017 privind piata de capital
Data raportului : 15-09-2022
Denumirea enitatii emitente: SC FORMA SA
Sediul social: Calea Nationala Nr.3, Jud.Botosani, Botosani 710001.
Tel/Fax:0231-510189, Email : office@forma-romania.ro
Cod unic de inregistrare la OficiulRegistrului Comertului: RO 611977
Numarul de ordine inRegistrul Comertul: J07/75/1991
Capital social subscris si varsat:1.075.511 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti - Categoria ATS AERO.

Eveniment important de raportat:

Consiliu de administratie al SC FORMA SA Botosani, inregistrata la Registrul Comertului
sub nr J07/75/1991, cu sediul in Botosani, Calea Nationala nr 32, Camera.3, Etaj.1, Botosani, in
conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990 republicata, convoaca Adunarea Generala
extraordinara a Actionarilor in ziua de 19 Octombrie 2022 ora 10:00 prima întrunire respectiv
20.10.2022, ora 10:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima
convocare la sediul societatii din loc Botosani, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor
in data de 10 octombrie 2022 considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi::
1. Aprobarea dizolvării voluntare si lichidării S.C. Forma S.A., in conformitate cu prevederile
dispozitiilor ar. 227 alin. 1 lit. (d) din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu numire de lichidator.
2. Aprobarea numirii lichidatorului – Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA, cu
sediul in com. Hiliseu-Horia, loc. Iezer, nr.45, jud. Botosani, inregistrata in Registrul formelor de
organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, sub numar de inregistrare
RFOI – 3640 din data de 24.09.2015, avand codul de inregistrare fiscala 35148787. Cabinetul este
reprezentat prin Ioniceanu Mihaela – practician in insolventa, aceasta urmand a asigura realizarea
tuturor serviciilor/etapelor de dizolvare/lichidare, cu aplicarea si respectarea intocmai a dispozitiilor
prevazute de Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, in conformitate cu
Oferta financiara numarul 238 din data de 12.09.2022, inregistrata in evidentele S.C. Forma S.A. cu
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numarul 070 din data de 12.09.2022, onorariul ce va fi achitat lichidatorului - Cabinet Individual De
Insolventa IONICEANU MIHAELA urmand a fi in valoare de 4000 Euro-fara TVA.
Mandatul administratorilor societatii va inceta la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a
actului de numire a lichidatorului si a specimenului de semnatura a acestuia.
3. Aprobarea repartizarii tuturor actionarilor a unei parti din patrimoniul social/activul societatii,
proprortional cu cota de participare a fiecaruia dintre acestia la capitalul social.
4. Stabilirea datei de 31.10.2022 ca dată de înregistrare (30.10.2022 ca ex-date) pentru
identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA,
in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă, republicata.
5. Aprobarea mandatării domnului Raju Kashyap avand functia de Dir.Executiv, cetatean indian,
cu rezidenta permanenta in Romania/Botosani, cu drept de substituire, pentru semnarea hotărârii
AGEA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, precum și pentru îndeplinirea
tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârii AGEA la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani pentru publicarea acesteia în Monitorul Oficial
al României, partea a IV-a.
6. Aprobarea mandatării domnului Raju Kashyap pentru a semna contractul cu lichidatorului –
Cabinet Individual De Insolventa IONICEANU MIHAELA, in conditiile pct. 2 de mai sus.
Materialele incluse in Ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu 19.09.2022.
Dir.Executiv
Raju Kashyap.
SC FORMA SA
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FORMA
Calea Nationala nr.32, Etaj-1, Camera.3
Jud.Botosani

Nr.Reg: 074 din 15.09.2022
CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Bucuresti, Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922,
IN ATENTIA,
DOMNULUI PRESEDINTE
Subscrisa S.C. FORMA S.A., cu sediul în Botoșani, Calea Națională Nr.32, Etaj-1, Camera-3,
jud. Botoșani, înregistrată la Registrul Oficului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani sub nr.
J07/75/1991, Cod unic de inregistrare: 611977, atribut fiscal RO,
Intelegem ca in conformitate cu dispozitiile art. 234 alin. (1) lit. (o) din cuprinsul Regulamentului
nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, coroborate cu dispozitiile art.
131 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicata,
Sa va informam cu privire la initierea procedurii dizolvarii voluntare si lichidarii societatii, in baza
dispozitiilor art. 227 alin. 1 lit. (d) din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu numire de lichidator.
In sensul celor aratate mai sus, anexam la prezenta Convocatorul pentru Adunarea Generala
Extraordinara A Actionarilor ce urmeaza a avea loc in data de 19.10.2022, ora 10:00 (prima intrunire)
respectiv, in data de 20.10.2022, ora 10:00 (a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de
cvorum la prima convocare) pentru publicare.
Mentionam faptul ca, in vederea publicarii, Convocatorul a fost comunicat in data de 14.09.2022
Monitorului Oficial al României, iar in data de 15.10.2022 a fost comunicat Ziarului National.
Asadar, avand in vedere situatia mai sus prezentata, va rugam sa procedati in consecinta.
Aratam faptul ca ulterior sedintei Adunarii Generale Extraordinare A Actionarilor, va vom
transmite in termenul legal hotararea adoptata de catre aceasta.
In conditiile in care veti considera necesare informatii suplimentare, va rugam sa va adresati
consultantului nostru, dl. Hritcu Mihail, adresa de e-mail a acestuia fiind
prestige_consult@yahoo.com | mobil : 0755400323.
Cu deosebita stima,
Director executiv,
Raju Kashyap
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