PRODPLAST
SA
Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod postal 021203, Bucuresti, Registrul Comertului: J40/17508/2008,
Cod Unic de Înregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 20.755.015 lei, Tel: +4021.252.10.77

Catre:

COMISIANATIONALAA VALORILORMOBILIARE
Fax: 021-326.68.48
S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. - Sistemul alternativ
tranzactionare
Fax: 0269 - 211.153

de

Referitor la: Raport Curent Hotarârile Adunarii Generale Ordinare, convocata în data
de 20.08.2012 (a doua convocare), si Hotarârile Adunarii Generale
Extraordinare, convocata în data de 20.08.2012 (prima convocare)

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu
valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 20.08.2012
Denumirea entitatii emitente: S.C. PRODPLASTIMOBILIARES.A.
Sediul social: Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion administrativ, etaj 3,
sector 2
Numarul de telefon/fax: 021/252.10.77
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480
Numar de ordine în Registrul Comertului: J40/17508/2008
Capital social subscris si varsat: 20.774.895 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de
tranzactionare (simbol de piata PPLI)
Evenimente importante
de raportat: Hotarârile Adunarii Generale Ordinare,
convocata în data de 20.08.2012 (a doua convocare), si Hotarârile Adunarii Gener~le
j!
Extraordinare, convocata în data de 20.08.2012 (prima convocare)
//
I~/
1/
II

l/

il

/
i!~

1

fYj

.

\

A. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A.
(denumita în continuare "Societatea"), convocata în temeiul art. 117 din Legea nr.
31/1990
privind societatile comerciale, re publicata, cu modificarile si completarile
ulterioare ("Legea nr. 31/1990") si Actului constitutiv al Societatii, si-a desfasurat
lucrarile În a doua conovocare, în conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea
nr. 31/1990 si de Actul constitutiv al Societatii, în data de 20.08.2012, de la ora 10:30, la
adresa sediului social al Societatii din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion
Administrativ, sector 2, România, pentru toti actionarii înscrisi în Registrul Actionarilor
Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfârsitul zilei de 02.08.2012 (Data de
referin ta).
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii a fost publicata în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2.062 din data de 01.06.2012, si în Ziarul
România Libera din data de 01.06.2012.
Adunarea Generala Ordinara a fost legal si statutar constituita în a doua convocare, în
prezenta a 19.160.574 actiuni, reprezentând 92,23% din capitalul social cu drept de vot
al Societatii.
Hotarârile adoptate
sunt urmatoarele:

În cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor

Societatii

HOTARÂREA NR. 1

Art. 1. Ia act de renuntarea la mandatul de administrator al S.C. Prodplast Imobiliare
S.A. de catre D1. Andrei-Mihai POGONARU, reales pentru un nou mandat prin Hotarârea
nr. 5 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 15.05.2012.
Art. 2. Cu unanimitate
de voturi exprimate, alege pe Dna. Georgiana POGONARU,
cetatean român, casatorita, sex feminin, nascuta la data de 21.10.1954, domiciliata în
Mun. Bucuresti, Str. Schitu Darvari nr. 16, sector 2, identificata cu CI seria RT, nr.
673034, emisa de SPCEP S2, biroul nr. 1 la data de 30.10.2009,
având CNP
2541021400079,
ca administrator
al Societatii
În locul DIui. Andrei-Mihai
POGONARU, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data de 20.08.2012.

HOTARÂREA NR. 2

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Înregistrare ziua de
10.09.2012, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de
capital, pentru identificarea
actionarilor
asupra carora se rasfrâng hota ârile
adoptate În prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.
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HOTARÂREA NR. 3

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarea Directorului General
al Societatii, 01. Serban-Adrian PUSCU, cu posibilitatea de substituire, pentru a
semna, în forma prevazuta de lege, hotarârile prezentei Adunari Generale a
actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru înregistrarea,
publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotarârilor adoptate, precum si
pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societatii derivata din pct. 1 al ordinii de
zi.

B. Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARES.A.
(denumita în continuare "Societatea"), convocata în temeiul art. 117 din Legea nr.
31/1990
privind societatile comerciale, re publicata, cu modificarile si completarile
ulterioare ("Legea nr. 31/199a') si Actului constitutiv al Societatii, si-a desfasurat
lucrarile în prima convocare, în conditiile de publicitate si cvorum prevazute de Legea nr.
31/1990 si de Actul constitutiv al Societatii, în data de 20.08.2012, de la ora 11:30, la
adresa sediului social al Societatii din Mun. Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion
Administrativ, sector 2, România, pentru toti actionarii înscrisi în Registrul Actionarilor
Societatii, tinut de Depozitarul Sibex S.A., la sfârsitul zilei de 08.08.2012 (Data de
referinta) .
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii a fost publicata în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2.650 din data de 18.07.2012, si în Ziarul
România Libera din data de 18.07.2012.
Adunarea Generala Extraordinara a fost legal si statutar constituita în prima convocare, în
prezenta a 19.161.159 actiuni, reprezentând 92,23% din capitalul social cu drept de vot
al Societatii.
Hotarârile adoptate în cadrul
Societatii sunt urmatoarele:

Adunarii

Generale

Extraordinare

a actionarilor

HOTARÂREA NR. 1

Art. unic. Cu majoritate de voturi exprimate, prezente si reprezentate, aproba de
principiu divizarea S.C. Prodplast Imobiliare S.A., prin desprinderea în interesul
actionari lor, potrivit art. 2501 lit. a) din Legea nr. 31/1990, a unei parti a
patrimoniului Prodplast Imobiliare si transferarea acesteia, ca întreg, catre o noua
societate, care va fi astfel constituita, în schimbul alocarii asimetrice de actiuni
emise de noua societate
catre actionarii Prodplast Imobiliare de la data de
înregistrare aferenta Adunarii Generale de aprobare finala a desprinderii.
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HOTARÂREA NR. 2

Art. unic. Cu majoritate de voturi exprimate, prezente si reprezentate, aproba
mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii în vederea initierii si pregatirii
fazelor prealabile divizarii.

HOTARÂREA NR. 3

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba ca Data de
Înregistrare ziua de 10.09.2012, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004
privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng
hotarârile adoptate în prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.

HOTARÂREA NR. 4

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba mandatarea
Directorului General al Prodplast Imobiliare, Dl. Serban-Adrian PUSCU, cu
posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale/ considerate
necesare pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a
hotarârilor adoptate.

Informatii suplimentare se pot obtine la Dl. Serban-Adrian PUSCU, Director General, între
orele 9.00-16.00, la telefon 021/252.10.77.
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Nu mai sunt alte evenimente.T/
,
Prin Dl. Tudor CIUREZU
1.

I

1,

/

.

portante de. rap..o.rtat.

r~~~,
;g/~~.~~
'o

..,

S-~

/(;

Il'\,. IMOBILIARE'"
PRODPU\ST ';.~
O',)

!

.

Presedinte Consiliul de J\:d inistratie
\

'

'."~Ci:t
\~'

<j.I>..

~;r,<;1
~'//

~.,~

4

