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            RAPORT CURENT 

 

Data raportului: 15.04.2021 

Denumirea  emitentului: MACOFIL SA  

Sediul Social: Tg-Jiu, str. Bârsești, nr. 217, Jud. Gorj 

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO2157789 

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J18/80/1991 

Capital social subscris si vărsat 9.033.747,5 lei  

Piața (reglementata) pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori 

București – Piața AeRO – Sistem alternativ de tranzacționare administrat de BVB. 

 

Eveniment important de raportat: ERATA LA RAPORTUL CURENT DIN DATA DE 09.04.2021, 

ca urmare a solicitării REGISTRULUI COMERȚULUI 

1. Se modifica punctul 4 fraza a 2 a din Hotărârea AGEA nr. 2/09.04.2021 după cum urmează si fraza 

devine:  

Se majorează capitalului social al MACOFIL SA, prin mărirea valorii nominale a acțiunilor existente, din 

beneficiul aferent exercițiului financiar 2019 rămas profit nerepartizat la sfârșitul anului 2020, cu suma 

de 5.781.598,40 lei.  

2. Se modifica  punctul 5. Art. 7 al. 7.1. iar formularea corecta rămâne: Capitalul social subscris este de 

14.815.345,90 lei, împărțit in 3.613.499 acțiuni nominativ, cu o valoare de 4,10 lei/acțiune, restul mențiunilor se 

elimina.  

3. Se modifica  punctul 5. Art. 7 al. 7.2. la fiecare acționar a fost omisa a fi adăugată si valoarea acțiunilor 

deținute: 

- ZAMFIR SIMONA-IOANA: – cetățean roman, domiciliată în  (......), deține un număr de 1.174.389 

acțiuni nominative in valoare de 4.814.994,9 lei, reprezentând 32,5001 % din capitalul social total; 

- PĂTRUȚ ELISAVETA cetățean roman, cu domiciliu in  (......) deține un număr de 581.772 acțiuni 

nominative in valoare de 2.385.265,2 lei , reprezentând 16,1000 % din capitalul social total; 

- SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE  MUNTENIA SA, cu sediul in București, strada 

Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, nr. înregistrare Camera de Comert J40/27499/1992, deține un 

număr de 627.909 acțiuni nominative in valoare de 2.574.426,9 lei , reprezentând 17,3768 % din capitalul social 

total;  

- Manisor Vlad Mihai cetățean roman, cu domiciliu in  (......) deține un număr de 460.000 acțiuni 

nominative in valoare de 1.886.000 lei, reprezentând 12,7300 % din capitalul social total; 

- Acționari Persoane Fizice dețin un număr de 466.094 acțiuni in valoare de 1.910.985,4 lei, 

reprezentând 12,8987 %  din capitalul social total. 

- Acționari Persoane Juridice dețin un număr de 303.335 acțiuni in valoare de 1.243.673,5 lei, 

reprezentând 8,3945 %  din capitalul social total. 

La punctul 5. Art. 7 al. 7.2. se introduce fraza “Cota de participare de beneficii si pierdere este 

proporționala cu aportul la capital. ”  care a fost omisa a fi trecută in Raportul curent la Hotărâre. 

 

Președinte C.A. 
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