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În confomitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitenților de valori 
mobiliare, SEVERNAV S.A. informează investitorii că  in sedinta Consiliul de administratie din data 
de 30.08.2021 a fost adoptata Hotararea nr. 6/30.08.2021 prin care s-a decis:  
 

HOTARAREA  NR. 6 /30.08.2021 
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  SOCIETATII  

SEVERNAV S.A. 
Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta din data de mai sus; 
Analizand materialele inscrise la ordinea de zi: 
 

HOTARESTE 
 
          Aproba convocarea   adunari generale a actionarilor in data de 12/13.10.2021,ora 12,00 la sediul 
S.C. SEVERNAV  pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei 30.09.2021 
(data de referinta) cu urmatoarea ordine de zi: 

    
1. Aprobarea, in urma solicitarii actionarului CFR MARFA SA, a alegerii membrilor Consiliului de 

Administratie utilizand metoda votului cumulativ, descrisa in  Legea nr.24/2017 actualizata  
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață  si Regulamentul ASF 5/2018 
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.  

2. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, alegerea administratorilor societatii prin 
utilizarea metodei votului cumulativ, cu consecinta revocarii administratorilor in functie care nu 
sunt reconfirmati prin votul cumulativ in noul Consiliu de administratie si a incetarii mandatului 
lor. 

3. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi , stabilirea duratei mandatelor membrilor 
Consiliului de adminsitraţie aleşi prin aplicarea metodei votului cumulativ.  

4. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, stabilirea remuneraţiei fixe brute lunare a 
membrilor neexecutivi ai Consiliului de administraţie aleşi prin aplicarea metodei votului 
cumulativ. 



5. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea formei contractului de mandat 
ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administraţie aleşi prin aplicarea metodei votului 
cumulativ. 

6. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, împuternicirea  a doua persoane din 
managementul societatii, dl. Borintis Grigore – director economic si  dl. Miu Petru Cristian - 
director de dezvoltare, să semneze în numele acţionarilor contractele de mandat cu membrii 
Consiliului de administraţie aleşi prin aplicarea metodei votului cumulativ.  

7. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune a membrilor 
Consiliului de Administrație al caror mandat inceteaza ca urmare a neconfirmarii lor prin votul 
cumulativ al actionarilor.  

8. Imputermicirea preşedintelui de şedinţă şi a secretarului de şedinţă pentru semnarea hotărârii 
Adunării generale a acţionarilor, precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv 
formalitățile de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv Monitorul 
Oficial al Romaniei , Partea a IV-a  și la orice alte instituții publice. Persoana mandatata de 
Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera 
potrivita. 

9. Aprobarea  datei de 28.10.2021  (ex- date 27.10.2021 ) ca dată de înregistrare care servește la 
identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. 

        

 
Presedinte Consiliu de Administratie 
Țirlea Victor 
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