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Acţiuni (simbol de piaţa UARG) 

 

Evenimente importante de raportat:  

Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor nr. 2 din data de 20.08.2019 

  
 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 20.08.2019,  

la a doua convocare, la sediul societăţii din str.Industriala nr.1, Constanta, in conditii de publicitate, 

cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului 

Constitutiv al societatii. 

 

La sedinta au fost prezenti si reprezentati actionari ce detin un numar de 32.710.588 actiuni, 

reprezentand 91,42% din capitalul social total, actiuni cu drept de vot. 

 

  In urma dezbaterilor cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in 

procesul verbal de sedinta, actionarii prezenti si reprezentati au adoptat urmatoarea hotarare: 

  

  1. Se aproba situatiile financiare consolidate la 31.12.2018 aferente Grupului ARGUS, pe 

baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;  

 

Voturi legal exprimate        32.710.588   

        din care:   Pentru          Impotriva        Abtineri 

               30.920.156    1.790.432        



  

 

    2. Se aproba data de 06.09.2019 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile 

art. 86, alin.(1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acţionarilor asupra carora se rasfrang 

efectele hotararilor Adunarii Generale a Acţionarilor si a datei de 05.09.2019 ca data “ex date”, in 

conformitate cu prevederile legale aplicabile; 

 

Voturi legal exprimate        32.710.588   

        din care:   Pentru          Impotriva        Abtineri 

             30.920.156 -                 1.790.432 

  

3. Se aproba pornirea actiunii in raspundere contra Domnului Busu Cristian, 

Administrrator/Presedinte al Consiliului de Administratie al Argus SA Constanta pentru prejudiciul 

creat societatii prin incalcarea indatoririlor fata de societate prin folosirea cu rea-credinta a 

bunurilor societatii, a pozitiei si influentei data de calitatea sa de Presedinte al Consiliului de 

Administratie al Argus SA Constanta, deturnand interesul societar in interes propriu sau al altei 

personae. Faptele savarsite se incadreaza in prevederile art. 272 alin. (1), litera (b) din Legea nr. 

31/1990. 

 

 Voturi legal exprimate        32.710.588   

        din care:   Pentru          Impotriva        Abtineri 

               30.920.156    1.790.432        
     

 4. Se aproba imputernicirea, in conformitate cu prevederile art. 155 alin. 2 din Legea nr. 

31/1990, a Directorului General al societatii pentru exercitarea actiunii in raspundere impotriva 

administratorului Busu Cristian, in vederea recuperarii prejudiciului creat. Valoarea prejudiciului 

creat va fi stabilita prin contractarea unei expertize contabile externe. Ca urmare a aprobarii de catre 

Adunarea Generala Ordinara a pornirii actiunii in raspundere impotriva domnului Cristian Busu, 

inceteaza de drept, in conformitate cu prevederile art. 155 alin.4 din Legea nr. 31/1990R, calitatea 

de administrator a domnului Cristian Busu la Argus SA.Constanta.  

 

 Voturi legal exprimate        32.710.588   

        din care:   Pentru          Impotriva        Abtineri 

               30.920.156    1.790.432        

  

  

5. Se aproba imputernicirea d-nului Niculescu Emilian-Mihai - Director General  si/sau a d-

nei Alina Pirjan - Avocat, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.O.A si 

indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul 

Comertului, conform hotararilor adoptate. 

 

 Voturi legal exprimate        32.710.588   

        din care:   Pentru          Impotriva        Abtineri 

               30.920.156    1.790.432        

       

  

 

 Presedinte AGOA/Presedinte CA            

                                                                        Secretar de sedinta 

             Cristian Busu            

                                                                       Robu Sabin Marcu  

  



   


