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AACCTT  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVV  
MMOODDIIFFIICCAATTOORR  SSII  AACCTTUUAALLIIZZAATT  

AALL  
SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  

--ffoorrmmaa  ccoonnssoolliiddaattaa--  
  
  

CCAAPPIITTOOLLUULL  II..  
DDEENNUUMMIIRREEAA,,  FFOORRMMAA  JJUURRIIDDIICCĂĂ,,  SSEEDDIIUULL  ŞŞII    DDUURRAATTAA  SSOOCCIIEETTĂĂŢŢIIII..  

  
AARRTT..  11..  DDEENNUUMMIIRREEAA  SSOOCCIIEETTĂĂŢŢIIII..   
  
DDeennuummiirreeaa  ssoocciieettăăţţiiii  ccoommeerrcciiaallee  eessttee  PPRRIIMMCCOOMM  SS..AA..  

        NNuummăărruull  ddee  îînnrreeggiissttrraarree  llaa  RReeggiissttrruull  CCoommeerrţţuulluuii  eessttee  JJ4400//11007700//11999911..  
        ÎÎnn  ttooaattee  aacctteellee,,  ffaaccttuurriillee,,  aannuunnţţuurriillee,,  ppuubblliiccaaţţiiiillee,,  ccoommeennzziillee,,  ooffeerrtteellee,,  ttaarriiffeellee,,  
pprroossppeecctteellee  şşii  aallttee  ddooccuummeennttee  îînnttrreebbuuiinnţţaattee  îînn  ccoommeerrţţ,,  eemmaannâânndd  ddee  llaa  ssoocciieettaattee,,  ssee  vvaa  
mmeennţţiioonnaa  ddeennuummiirreeaa  ssoocciieettaaţţiiii  ccaarree  vvaa  ffii  uurrmmaattăă  ddee  ccuuvviinntteellee  ““ssoocciieettaattee  ppee  aaccţţiiuunnii  ssaauu  
iinniiţţiiaalleellee  SS..AA..,,  sseeddiiuull  ssoocciiaall,,  ppuunncctteellee  ddee  lluuccrruu  ddeeccllaarraattee,,  nnuummăărruull  ddee  îînnmmaattrriiccuullaarree  llaa  
RReeggiissttrruull  CCoommeerrţţuulluuii,,  CCoodduull  UUnniicc  ddee  ÎÎnnrreeggiissttrraarree  ssii  CCoodduull  ddee  IInnrreeggiissttrraarree  FFiissccaallaa,,  
ccaappiittaalluull  ssoocciiaall  ssuubbssccrriiss  ssii  vvăărrssaatt,,  bbaannccaa  ssii  ccoodduull  IIBBAANN..  

AARRTT..  22..    FFOORRMMAA  JJUURRIIDDIICCĂĂ  AA  SSOOCCIIEETTAATTIIII..   
  
SSoocciieettaatteeaa  ccoommeerrcciiaallaa  PPRRIIMMCCOOMM  eessttee  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa  rroommaannaa,,  aavvaanndd  ffoorrmmaa  

jjuurriiddiiccaa  ddee  ssoocciieettaattee  ddeesscchhiissaa  ppee  aaccttiiuunnii..  
SSoocciieettaatteeaa  iissii  ddeessffaassooaarraa  aaccttiivviittaatteeaa  iinn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  lleeggiillee  rroommaannee  ssii  ccuu    

pprreezzeennttuull  aacctt  ccoonnssttiittuuttiivv..  
  

AARRTT..  33..    SSEEDDIIUULL  SSOOCCIIEETTAATTIIII..    
SSoocciieettaatteeaa  ccoommeerrcciiaallaa  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  aarree  sseeddiiuull  iinn  RRoommaanniiaa,,  mmuunniicciippiiuull  

BBuuccuurreessttii,,  SSttrr..  SSttiirrbbeeii  VVooddaa  nnrr..  116666,,  bbll..  2200CC,,  ppaarrtteerr,,  sseeccttoorr  11..  
SSeeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  ppooaattee  ffii  sscchhiimmbbaatt  iinn  aallttee  llooccaalliittaattii  ddiinn  RRoommaanniiaa  ssii  ssttrraaiinnaattaattee,,  

ppee  bbaazzaa  hhoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  aa  aaccttiioonnaarriilloorr,,  ccuu  rreessppeeccttaarreeaa  lleeggiiii..  
SSoocciieettaatteeaa  ccoommeerrcciiaallaa  ppooaattee  iinnffiiiinnttaa  ffiilliiaallee,,  ssuuccuurrssaallee,,  rreepprreezzeennttaannttee,,  aaggeennttiiii  oorrii  

aalltteellee  aasseemmeenneeaa,,  ccuu  sseeddiiuull  iinn  llooccaalliittaattii  ddiinn  ttaarraa  ssii  ssttrraaiinnaattaattee,,  ccuu  rreessppeeccttaarreeaa  
pprroocceedduurriilloorr  pprreevvaazzuuttee  ddee  lleeggee..    

  
AARRTT..44..  DDUURRAATTAA  SSOOCCIIEETTAATTIIII..   

  
DDuurraattaa    ssoocciieettaattiiii  eessttee  nneelliimmiittaattaa,,  ccuu  iinncceeppeerree  ddee  llaa  ddaattaa  iinnmmaattrriiccuullaarriiii  llaa  

RReeggiissttrruull  CCoommeerrttuulluuii..  
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CCAAPPIITTOOLLUULL  IIII..  
OOBBIIEECCTTUULL  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  AALL  SSOOCCIIEETTAATTIIII..  

  
  

AArrtt..55..  OOBBIIEECCTTUULL  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  AALL  SSOOCCIIEETTAATTIIII..  DDOOMMEENNIIUULL  
PPRRIINNCCIIPPAALL  DDEE  AACCTTIIVVIITTAATTEE  SSII  AACCTTIIVVIITTAATTEEAA  PPRRIINNCCIIPPAALLAA..  

  
  DDoommeenniiuull  pprriinncciippaall  ddee  aaccttiivviittaattee  eessttee  ttrraannzzaaccttiiii  iimmoobbiilliiaarree,,  ccoodd  CCAAEENN  668822,,  
rreepprreezzeennttaanndd  aaccttiivviittaattii  iimmoobbiilliiaarree  aassuupprraa  bbuunnuurriilloorr  pprroopprriiii  ssaauu  iinncchhiirriiaattee  ssii  oobbiieeccttuull  
ddee  aaccttiivviittaattee  pprriinncciippaall//aaccttiivviittaatteeaa  pprriinncciippaallaa  iinncchhiirriieerreeaa  ssii  ssuubbiinncchhiirriieerreeaa  bbuunnuurriilloorr  
iimmoobbiilliiaarree  pprroopprriiii  ssaauu  iinncchhiirriiaattee,,  ccoodd  CCAAEENN  66882200..  
DDee  aasseemmeenneeaa,,  ssoocciieettaatteeaa  aarree  iinn  oobbiieeccttuull  ddee  aaccttiivviittaattee  ccaa  oobbiieeccttee  ddee  aaccttiivviittaattee  
sseeccuunnddaarree  uurrmmaattooaarreellee  ::  

 AAddmmiinniissttrraarreeaa  iimmoobbiilleelloorr  ppee  bbaazzaa  ddee  ttaarriiff  ssaauu  ccoonnttrraaccttee,,  ccoodd  CCAAEENN  66883322..  
 CCuummppaarraarree  ssii  vvaannzzaarree  ddee  bbuunnuurrii  iimmoobbiilliiaarree  pprroopprriiii,,  ccoodd  CCAAEENN  66881100..  
 DDeezzvvoollttaarree  ((pprroommoovvaarree))  iimmoobbiilliiaarraa,,  ccoodd  CCAAEENN  44111100..  

 CCoommeerrttuull  ccuu  aammaannuunnttuull  aall  aallttoorr  pprroodduussee  aalliimmeennttaarree,,  iinn  mmaaggaazziinnee  
ssppeecciiaalliizzaattee,,  ccoodd  CCAAEENN  44772299..  

  
SSoocciieettaatteeaa  vvaa  rreeaalliizzaa  oobbiieeccttuull  ddee  aaccttiivviittaattee  ddiirreecctt,,  pprriinn  iinntteerrmmeeddiiaarrii  ssaauu  aassoocciiaattii,,  

iinn  uunniittaattiillee  pprroopprriiii,,  iinncchhiirriiaattee  ssaauu  iinn  aassoocciieerree,,  ppee  ccoonntt  pprroopprriiuu  ssaauu  iinn  ccaalliittaattee  ddee  
rreepprreezzeennttaanntt  ssaauu  ccoommiissiioonnaarr,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  lleeggiissllaattiiaa  iinn  vviiggooaarree  iinn  RRoommaanniiaa,,  
UUnniiuunneeaa  EEuurrooppeeaannaa  ssii  ccuu  pprraaccttiicciillee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  

  
  

CCAAPPIITTOOLLUULL  IIIIII..  
CCAAPPIITTAALLUULL  SSOOCCIIAALL..  AACCTTIIUUNNIILLEE..  

  
AARRTT..66..  CCAAPPIITTAALLUULL  SSOOCCIIAALL..   
    
CCaappiittaalluull  ssoocciiaall  aall  ssoocciieettaattiiii  eessttee  ddee  33..665533..994400  lleeii,,  iimmppaarrttiitt  iinn  11..446611..557766  aaccttiiuunnii  

nnoommiinnaattiivvee,,  ffiieeccaarree  iinn  vvaallooaarree  nnoommiinnaallaa  ddee  22,,5500  lleeii  iinn  iinnttrreeggiimmee  ssuubbssccrriiss  ddee  aaccttiioonnaarrii..  
CCaappiittaalluull  ssoocciiaall  eessttee  ddeettiinnuutt  ddee  ccaattrree  aaccttiioonnaarrii,,  dduuppaa  ccuumm  uurrmmeeaazzaa::  

  
11..  SSCC  FFoonndduull  PPrroopprriieettaatteeaa  SSAA  ddeettiinnee  7788,,997711%%  ddiinn  ccaappiittaalluull  ssoocciiaall,,  cceeeeaa  ccee  rreepprreezziinnttaa  
22..888855..558855  lleeii,,  eecchhiivvaallaanndd  ccuu  uunn  nnuummaarr  ddee  11..115544..223344  aaccttiiuunnii,,  iinn  vvaallooaarree  nnoommiinnaallaa  ddee  
22,,5500  lleeii..  
22..    SSoocciieettaatteeaa  ddee  IInnvveessttiittiiii  FFiinnaanncciiaarree  MMuunntteenniiaa  SSAA  ddeettiinnee  1188,,552244  %%  ddiinn  ccaappiittaalluull  
ssoocciiaall,,  cceeeeaa  ccee  rreepprreezziinnttaa  667766..885577,,5500  lleeii  ,,  eecchhiivvaallaanndd  ccuu  uunn  nnuummaarr  ddee  227700..774433  aaccttiiuunnii  
ccuu  vvaallooaarree  nnoommiinnaallaa  ddee  22,,5500  lleeii..  
33..    AAccttiioonnaarriiii  pprriivvaattii  ddiivveerrssii  ddeettiinn  22,,550055  %%    ddiinn  ccaappiittaalluull  ssoocciiaall,,  cceeeeaa  ccee  rreepprreezziinnttaa  
9911..449977,,5500  lleeii  ,,  eecchhiivvaallaanndd  ccuu  uunn  nnuummaarr  ddee  3366..559999  aaccttiiuunnii  ccuu  vvaallaarree  nnoommiinnaallaa    ddee  22,,5500  
lleeii..  
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          CCaappiittaalluull  ssoocciiaall  eessttee  ccoonnssttiittuuiitt  iinntteeggrraall  ccaa  aappoorrtt  iinn  mmiijjllooaaccee  ffiixxee,,  mmiijjllooaaccee  
cciirrccuullaannttee  ssii  tteerreennuull  iinn  ssuupprraaffaattaa  ddee  1133..886655,,5566  mmpp..  TTeerreennuull  iinn  ssuupprraaffaattaa  ddee  1133..886655,,5566  
mmpp  aa  ffoosstt  iinncclluuss  iinn  ccaappiittaalluull  ssoocciiaall  iinn  bbaazzaa  uurrmmaattooaarreelloorr  aaccttee  ::  

 CCeerrttiiffiiccaattuull  ddee  aatteessttaarree    aa  ddrreeppttuulluuii  ddee  pprroopprriieettaattee  sseerriiaa  BB  nnrr..  00006622//0033..0055..22000000,,  
sseerriiaa  BB  nnrr..  00006655//2211..0055..22000011  ssii  sseerriiaa  BB  nnrr..  00004411//2200..0011..11999999  eelliibbeerraattee  ddee  
CC..GG..MM..BB..,,  aa  SSeennttiinntteeii  CCiivviillee  nnrr..77444400//1166..1111..22000000  aa  TTrriibbuunnaalluulluuii  BBuuccuurreessttii    
SSeeccttiiaa  ccoommeerrcciiaallaa,,  DDeecciizziiaa  CCiivviillaa  nnrr..11118811//1133..0099..22000011  aa  CCuurrttiiii  ddee  AAppeell  
BBuuccuurreessttii,,  SSeennttiinnttaa  CCiivviillaa  nnrr..66331133//0077..0099..22000011  aa  TTrriibbuunnaalluulluuii  BBuuccuurreessttii  ––  
SSeeccttiiaa  ccoommeerrcciiaallaa,,  HHoottaarraarriillee  CC..GG..MM..BB..  nnrr..  114488//2299..0055..22000033,,  115588//1122..0066..22000033  
ssii  115599//1122..0066..22000033,,  pprreeccuumm  ssii  aa  CCeerrttiiffiiccaatteelloorr  ddee  aatteessttaarree  aa  ddrreeppttuurriilloorr  ddee  
pprroopprriieettaattee  aassuupprraa  tteerreennuurriilloorr  sseerriiaa  BB  nnrr..00113377//2266..0099..22000033,,  sseerriiaa  BB  
nnrr..00114433//0088..1100..22000033  ssii    sseerriiaa    BB  nnrr..00114444//0088..1100..22000033,,  ccaarree  aauu  mmaajjoorraatt  ccaappiittaalluull  
ssoocciiaall  ccuu  ssuummaa  ddee  1155..337700  lleeii  aaffeerreennttaa  CCeerrttiiffiiccaattuulluuii  ddee  aatteessttaarree  aa  ddrreeppttuulluuii  ddee  
pprroopprriieettaattee  aassuupprraa  tteerreennuurriilloorr  sseerriiaa  BB  nnrr..  00006622//0033..0055..22000000  ccoorreessppuunnzzaattoorr  uunnuuii  
nnuummaarr  ddee  66..114488  aaccttiiuunnii,,  ccuu  ssuummaa  ddee  221122,,5500  lleeii  aaffeerreennttaa  cceerrttiiffiiccaattuulluuii  ddee  
aatteessttaarree  aa  ddrreeppttuulluuii  ddee  pprroopprriieettaattee  aassuupprraa  tteerreennuurriilloorr  sseerriiaa  BB  
nnrr..00006655//2211..0055..22000011  ccoorreessppuunnzzaattooaarree  uunnuuii  nnuummaarr  ddee  8855  aaccttiiuunnii,,  ccuu  ssuummaa  ddee  
111100  lleeii  aaffeerreennttaa  CCeerrttiiffiiccaattuulluuii  ddee  aatteessttaarree  aa  ddrreeppttuulluuii  ddee  pprroopprriieettaattee  aassuupprraa  
tteerreennuulluuii  sseerriiaa  BB    nnrr..00004411//2200..0011..11999999  ccoorreessppuunnzzaattooaarree  uunnuuii  nnuummaarr  ddee  4444  
aaccttiiuunnii,,  ccuu  ssuummaa  ddee  442244..002200  lleeii  ccoorreessppuunnzzaattooaarree  SSeennttiinntteeii  CCiivviillee  
nnrr..77444400//1166..1111..22000000  aa  TTrriibbuunnaalluulluuii  BBuuccuurreessttii--  SSeeccttiiaa  ccoommeerrcciiaallaa  ssii  aa  DDeecciizziieeii  
cciivviillee    nnrr..  11118811//1133..0099..22000011  aa  CCuurrttiiii  ddee  AAppeell  BBuuccuurreessttii  ccoorreessppuunnzzaattooaarree  uunnuuii  
nnuummaarr  ddee  116699..660088  aaccttiiuunnii,,  ssuummaa  ddee  559977..551155  lleeii  ccoorreessppuunnzzaattooaarree  SSeennttiinntteeii  
CCiivviillee  nnrr..  66331133//0077..0099..22000011  aa  TTrriibbuunnaalluulluuii  BBuuccuurreessttii  ––  SSeeccttiiaa  ccoommeerrcciiaallaa,,    
rraammaassaa  ddeeffiinniittiivvaa  ssii  iirreevvooccaabbiillaa  ccoorreessppuunnzzaattooaarree  uunnuuii  nnuummaarr  ddee  223399..000066  
aaccttiiuunnii  ssii  ccuu  ssuummaa  ddee  5555..669955  lleeii  ccee  rreepprreezziinnttaa  HHoottaarraarriillee  CC..GG..MM..BB..  nnrr..  
114488//2299..0055..22000033,,  115588//  1122..0066..22000033  ssii  115599//1122..0066..22000033  ssii  aa  CCeerrttiiffiiccaatteelloorr  ddee  
aatteessttaarree  aa  ddrreeppttuulluuii  ddee  pprroopprriieettaattee  aassuupprraa  tteerreennuulluuii  sseerriiaa  BB  
nnrr..00113377//2266..0099..22000033,,  sseerriiaa    BB  nnrr..  00114433//0088..1100..22000033  ssii  sseerriiaa  BB  nnrr..  00114444//  
0088..1100..22000033,,  ccoorreessppuunnzzaattooaarree  uunnuuii  nnuummaarr  ddee  2222..227788  aaccttiiuunnii  ssii  ssee  ddiimmiinnuuiiaazzaa  
ccuu  6655  aaccttiiuunnii  ,,  iinn  ssuummaa  ddee  116622,,5500  lleeii  ccoonnffoorrmm  HHoottaarraarriiii  CC..GG..MM..BB  nnrr..116655  ssii  
116666  ddiinn  0066..0077..22000066,,  ccaarree  ccoorreecctteeaazzaa  eerroorriillee  mmaatteerriiaallee  llaa  HHoottaarraarreeaa  CC..GG..MM..BB  
nnrr..9999//0066..0044..22000000,,  rreessppeeccttiivv,,    nnrr..  7755//22000011..  

  BBuunnuurriillee  ddiinn  ppaattrriimmoonniiuull  ssoocciieettaattiiii  ssuunntt  pprroopprriieettaatteeaa  aacceesstteeiiaa..  
BBuunnuurriillee  ccoonnttiinnuuttee  iinn  ccaappiittaalluull  ssoocciiaall  ssuunntt  rreeeevvaalluuaattee    llaa  HH..GG  nnrr..550000//11999944,,  HH..GG  

nnrr..  440033  //22000000,,  HH..GG  nnrr..  557777//22000022,,    OO..MM..FF..PP..  nnrr..330066  //22000022  ssii  OO..MM....FF..PP  nnrr..11777755//  22000044  ..      
    

AARRTT..  77..  AACCTTIIUUNNIILLEE..    
  
AAccttiiuunniillee  ssoocciieettaattiiii  ssuunntt  nnoommiinnaattiivvee  ssii  ddeemmaatteerriiaalliizzaattee..  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  eessttee  

oo  ssoocciieettaattee  ppee  aaccttiiuunnii,,    ddeesscchhiissaa,,  ttrraannzzaaccttiiiillee  ccuu  aaccttiiuunnii  ffiiiinndd  ooppeerraattee  ppee  ppiiaattaa  ””BBuurrssaa  
ddee  VVaalloorrii  BBuuccuurreessttii””..  

EEvviiddeennttaa  aaccttiiuunniilloorr  ssoocciieettaattiiii  eessttee  ttiinnuuttaa  llaa  RReeggiissttrruull  SSCC  DDeeppoozziittaarruull  CCeennttrraall  
SSAA,,  ccuu  sseeddiiuull  iinn  ssttrr..  FFaaggaarraass  nnrr..2255,,  sseeccttoorr  11,,  JJ4400//55889900//11999977,,    pprreessttaattoorr  ddee  sseerrvviicciiii,,    
ssppeecciiaalliizzaatt  iinn  aasseemmeenneeaa  ooppeerraattiiuunnii,,  ppee  bbaazzaa  ddee  ccoonnttrraacctt..  AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  aa  
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aaccttiioonnaarriilloorr  ppooaattee  hhoottaarraa  sscchhiimmbbaarreeaa  ccuu  uunn  aalltt  rreeggiissttrruu  iinnddeeppeennddeenntt  pprriivvaatt,,  aauuttoorriizzaatt  
ddee  CC..NN..VV..MM....  
      

AARRTT..  88  DDRREEPPTTUURRII  SSII  OOBBLLIIGGAATTIIII  DDEECCUURRGGAANNDD  DDIINN  AACCTTIIUUNNII..   
  AAccttiiuunniillee  ssuubbssccrriissee  ssii  vvaarrssaattee  ddee  aaccttiioonnaarrii  ccoonnffeerraa  aacceessttoorraa  ddrreeppttuull  llaa  vvoott  iinn  
AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  ssii  ddrreeppttuull  ddee  aa  pprriimmii  ddiivviiddeennddee..  

DDrreeppttuurriillee  ssii  oobblliiggaattiiiillee  ddeeccuurrggaanndd  ddiinn  aaccttiiuunnii  ssuunntt  cceellee  ssttaabbiilliittee  ddee  lleeggee..  
  

CCAAPPIITTOOLLUULL  IIVV..  
AADDUUNNAARREEAA  GGEENNEERRAALLAA  AA  AACCTTIIOONNAARRIILLOORR..  

  
AARRTT..99..  DDEESSPPRREE  AADDUUNNAARRIILLEE  GGEENNEERRAALLEE..   

AAdduunnaarriillee  ggeenneerraallee  ssuunntt  oorrddiinnaarree  ssii  eexxttrraaoorrddiinnaarree  ssii  aauu  ccaa  aattrriibbuuttiiii,,  iinn  aaffaarraa  
pprroobblleemmeelloorr  iinnssccrriissee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii,,  ddeezzbbaatteerreeaa  oobblliiggaattoorriiee  aa  pprroobblleemmeelloorr  ssii  
aaddooppttaarreeaa  hhoottaarraarriilloorr  pprreevvaazzuuttee  ddee  aarrtt..  111111  ssii  aarrtt..111133  ddiinn  LLeeggeeaa  3311//11999900,,  rreeppuubblliiccaattaa  
ssii  aaccttuuaalliizzaattaa;;  

AAdduunnaarriillee  ggeenneerraallee  oorrddiinnaarree  ssii  cceellee  eexxttrraaoorrddiinnaarree  vvoorr  ffii  ttiinnuuttee  iinn  llooccuull  ccee  ssee  vvaa  
iinnddiiccaa  iinn  ccoonnvvooccaarree..  
  

AARRTT..1100..  AATTRRIIBBUUTTIIIILLEE  AADDUUNNAARRIIII  GGEENNEERRAALLEE  AA  AACCTTIIOONNAARRIILLOORR..   
  

AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  oorrddiinnaarraa  ssee  iinnttuunneessttee  cceell  ppuuttiinn  oo  ddaattaa  ppee  aann,,  iinn  cceell  mmuulltt  55  
lluunnii  ddee  llaa  iinncchheeiieerreeaa  eexxeerrcciittiiuulluuii  ffiinnaanncciiaarr..  IInn  aaffaarraa  ddee  ddeezzbbaatteerreeaa  oorriiccaarroorr  aallttoorr  
pprroobblleemmee  iinnssccrriissee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii,,  AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  oorrddiinnaarraa  eessttee  oobblliiggaattaa::  

aa))  ssaa  ddiissccuuttee,,  ssaa  aapprroobbee  ssaauu  ssaa  mmooddiiffiiccee  ssiittuuaattiiiillee  ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee,,  ppee  bbaazzaa  
rraappooaarrtteelloorr  pprreezzeennttaattee  ddee  CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee,,  ddee  aauuddiittoorruull    ffiinnaanncciiaarr,,  
ssii  ssaa  ffiixxeezzee  ddiivviiddeenndduull,,  ccuu  rreessppeeccttaarreeaa  ddiissppoozziittiiiilloorr  aarrtt..  223388  ssii  aarrtt..  223399  ddiinn  
LLeeggeeaa  nnrr..  229977//22000044;;  

bb))  ssaa  aalleeaaggaa  ssii  ssaa  rreevvooccee  mmeemmbbrriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ssii  pprreesseeddiinntteellee  
CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ;;  

cc))  ssaa  ffiixxeezzee  rreemmuunneerraattiiaa  ccuuvveenniittaa  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  ppeennttrruu  eexxeerrcciittiiuull  iinn  ccuurrss  ;;  
dd))  ssaa  nnuummeeaassccaa  ssii  ssaa  rreevvooccee  aauuddiittoorruull  ffiinnaanncciiaarr,,  ssaa  ffiixxeezzee  dduurraattaa  mmiinniimmaa  aa  

ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  aauuddiitt  ffiinnaanncciiaarr  ;;    
ee))  ssaa  ssee  pprroonnuunnttee  aassuupprraa  ggeessttiiuunniiii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ;;  
ff))  ssaa  ssttaabbiilleeaassccaa    bbuuggeettuull  ddee  vveenniittuurrii  ssii  cchheellttuuiieellii  ssii,,  dduuppaa  ccaazz,,  pprrooggrraammuull  ddee  

aaccttiivviittaattee  ppeennttrruu  eexxeerrcciittiiuull  ffiinnaanncciiaarr  uurrmmaattoorr  ;;  
PPeennttrruu  vvaalliiddiittaatteeaa  ddeelliibbeerraarriilloorr  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  oorrddiinnaarree  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  eessttee  

nneecceessaarraa  pprreezzeennttaa  aaccttiioonnaarriilloorr  ccaarree  ssaa  ddeettiinnaa  cceell  ppuuttiinn  oo  ppaattrriimmee  ddiinn  nnuummaarruull  ttoottaall  ddee  
ddrreeppttuurrii  ddee  vvoott..  HHoottaarraarriillee  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  oorrddiinnaarree  ssee  iiaauu  ccuu  mmaajjoorriittaatteeaa  vvoottuurriilloorr  
eexxpprriimmaattee..  

DDaaccaa  AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  oorrddiinnaarraa  nnuu  ppooaattee  lluuccrraa  ddiinn  ccaauuzzaa  nneeiinnddeepplliinniirriiii  
ccoonnddiittiiiilloorr  ddee  ccvvoorruumm  pprreevvaazzuuttee  aanntteerriioorr,,  aadduunnaarreeaa  ccee  ssee  vvaa  iinnttrruunnii  llaa  oo  aa  ddoouuaa  
ccoonnvvooccaarree  ppooaattee  ssaa  ddeelliibbeerreezzee  aassuupprraa  ppuunncctteelloorr  iinnssccrriissee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  aa  cceelleeii  ddiinnttaaii  
aadduunnaarrii,,  iinnddiiffeerreenntt  ddee  ccvvoorruummuull  iinnttrruunniitt,,  lluuaaiinndd  hhoottaarraarrii  ccuu  mmaajjoorriittaatteeaa  vvoottuurriilloorr  
eexxpprriimmaattee..  
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AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  eexxttrraaoorrddiinnaarraa  ssee  iinnttrruunneessttee  oorrii  ddee  ccaattee  oorrii  eessttee  nneecceessaarr    aa  ssee  

lluuaa  oo  hhoottaarraarree  ppeennttrruu::  
aa))  sscchhiimmbbaarreeaa  ffoorrmmeeii  jjuurriiddiiccee  aa  ssoocciieettaattiiii;;  
bb))  sscchhiimmbbaarreeaa  ddoommeenniiuulluuii  ssii  aa  aaccttiivviittaattiiii  pprriinncciippaallee  aa  ssoocciieettaattiiii;;  
cc))  mmaajjoorraarreeaa  ccaappiittaalluulluuii  ssoocciiaall;;  
dd))  mmuuttaarreeaa  sseeddiiuulluuii  ssoocciieettaattiiii;;  
ee))  rreedduucceerreeaa  ccaappiittaalluulluuii  ssoocciiaall  ssaauu  rreeiinnttrreeggiirreeaa  lluuii  pprriinn  eemmiissiiuunnee  ddee  nnooii  aaccttiiuunnii;;  
ff))  ffuuzziiuunneeaa  ccuu  aallttee  ssoocciieettaattii  ssaauu  ddiivviizzaarreeaa  ssoocciieettaattiiii;;  
gg))  ddiizzoollvvaarreeaa  aannttiicciippaattaa  aa  ssoocciieettaattiiii;;  
hh))  ccoonnvveerrssiiaa  aaccttiiuunniilloorr  nnoommiinnaattiivvee  iinn  aaccttiiuunnii  llaa  ppuurrttaattoorr  ssaauu  aa  aaccttiiuunniilloorr  llaa  

ppuurrttaattoorr  iinn  aaccttiiuunnii  nnoommiinnaattiivvee;;  
ii))  ccoonnvveerrssiiaa  aaccttiiuunniilloorr  ddiinnttrr--oo  ccaatteeggoorriiee  iinn  cceeaallaallttaa;;  
jj))  ccoonnvveerrssiiaa  uunneeii  ccaatteeggoorriiii  ddee  oobblliiggaattiiuunnii  iinn  aallttaa  ccaatteeggoorriiee  ssaauu  iinn  aaccttiiuunnii;;  
kk))  eemmiissiiuunneeaa  ddee  oobblliiggaattiiuunnii;;  
ll))  ddeelleeggaarreeaa  uunnoorr  ccoommppeetteennttee  aallee  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  ccaattrree  CCoonnssiilliiuull  ddee  

aaddmmiinniissttrraattiiee  ;;  
mm))  iinncchhiirriieerriillee  ddee  aaccttiivvee,,  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddaa  mmaaii  mmaarree  ddee  uunn  aann,,  aa  ccaarroorr  vvaallooaarree  

iinnddiivviidduuaallaa  ssaauu  ccuummuullaattaa  ffaattaa  ddee  aacceellaassii  ccoo--ccoonnttrraaccttaanntt  ssaauu  ppeerrssooaannee  iimmpplliiccaattee,,  
oorrii  ccaarree  aaccttiioonneeaazzaa  iinn  mmoodd  ccoonncceerrttaatt  ddeeppaasseessttee  2200  %%  ddiinn  vvaallooaarreeaa  ttoottaalluulluuii  
aaccttiivveelloorr  iimmoobbiilliizzaattee,,  mmaaii  ppuuttiinn  ccrreeaanntteellee  llaa  ddaattaa  iinncchheeiieerriiii  aaccttuulluuii  jjuurriiddiicc,,  
pprreeccuumm  ssii  aassoocciieerriillee  ppee  oo  ppeerriiooaaddaa  mmaaii  mmaarree  ddee  uunn  aann,,  ddeeppaassiinndd  aacceeeeaassii  
vvaallooaarree,,  ssee  aapprroobbaa,,  iinn  pprreeaallaabbiill,,  ddee  aadduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  eexxttrraaoorrddiinnaarraa  aa  
aaccttiioonnaarriilloorr;;  

nn))  ddoobbaannddiirreeaa,,  iinnssttrraaiinnaarreeaa,,  sscchhiimmbbuull  ssaauu  ccoonnssttiittuuiirreeaa  iinn  ggaarraannttiiee  aa  uunnoorr  aaccttiivvee  
ddiinn  ccaatteeggoorriiaa  aaccttiivveelloorr  iimmoobbiilliizzaattee  aallee  ssoocciieettaattiiii,,  aa  ccaarroorr  vvaallooaarree  ddeeppaasseessttee,,  
iinnddiivviidduuaall  ssaauu  ccuummuullaatt,,  ppee  dduurraattaa  uunnuuii  eexxeerrcciittiiuu  ffiinnaanncciiaarr,,  2200%%  ddiinn  ttoottaalluull  
aaccttiivveelloorr  iimmoobbiilliizzaattee,,  mmaaii  ppuuttiinn  ccrreeaanntteellee;;  

oo))  oorriiccaarree  aallttaa  mmooddiiffiiccaarree  aa  AAccttuulluuii  ccoonnssttiittuuttiivv  ssaauu  oorriiccaarree  aallttaa  hhoottaarraarree  ppeennttrruu  
ccaarree  eessttee  cceerruuttaa  aapprroobbaarreeaa  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  eexxttrraaoorrddiinnaarree..  

pp))  iinnffiiiinnttaarreeaa  ssaauu  ddeessffiiiinnttaarreeaa  uunnoorr  sseeddiiii  sseeccuunnddaarree,,  ssuuccuurrssaallee,,  aaggeennttiiii,,  
rreepprreezzeennttaannttee  ssaauu  aallttee  aasseemmeenneeaa  uunniittaattii  ffaarraa  ppeessoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccaa..    

PPeennttrruu  vvaalliiddiittaatteeaa  ddeelliibbeerraarriilloorr  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  eexxttrraaoorrddiinnaarree  eessttee  nneecceessaarraa  llaa  
pprriimmaa  ccoonnvvooccaarree  pprreezzeennttaa  aaccttiioonnaarriilloorr  rreepprreezzeennttaanndd  cceell  ppuuttiinn  oo  ppaattrriimmee  ddiinn  nnuummaarruull  
ttoottaall  ddee  ddrreeppttuurrii  ddee  vvoott,,  iiaarr  llaa  ccoonnvvooccaarriillee  uurrmmaattooaarree,,  pprreezzeennttaa  aaccttiioonnaarriilloorr  
rreepprreezzeennttaanndd  cceell  ppuuttiinn  oo  cciinncciimmee  ddiinn  nnuummaarruull  ttoottaall  ddee  ddrreeppttuurrii  ddee  vvoott..  

HHoottaarraarriillee  ssuunntt  lluuaattee  ccuu  mmaajjoorriittaatteeaa  vvoottuurriilloorr  ddeettiinnuuttee  ddee  aaccttiioonnaarriiii  pprreezzeennttii  ssaauu  
rreepprreezzeennttaattii..  DDeecciizziiaa  ddee  mmooddiiffiiccaarree  aa  oobbiieeccttuulluuii  pprriinncciippaall  ddee  aaccttiivviittaattee  aall  ssoocciieettaattiiii,,  
ddee  rreedduucceerree  ssaauu  ddee  mmaajjoorraarree  aa  ccaappiittaalluulluuii  ssoocciiaall,,  ddee  sscchhiimmbbaarree  aa  ffoorrmmeeii  jjuurriiddiiccee,,  ddee  
ffuuzziiuunnee,,  ddiivviizzaarree  ssaauu  ddee  ddiizzoollvvaarree  aa  ssoocciieettaattiiii  ssee  iiaa  ccuu  oo  mmaajjoorriittaattee  ddee  cceell  ppuuttiinn  ddoouuaa  
ttrreeiimmii  ddiinn  ddrreeppttuurriillee  ddee  vvoott  ddeettiinnuuttee  ddee  aaccttiioonnaarriiii  pprreezzeennttii  ssaauu  rreepprreezzeennttaattii..  

  
  
  
  



 6

  AARRTT..1111..  CCOONNVVOOCCAARREEAA  SSII  OORRGGAANNIIZZAARREEAA  AADDUUNNAARRIIII  GGEENNEERRAALLEE  AA  
AACCTTIIOONNAARRIILLOORR..  

  
AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  eessttee  ccoonnvvooccaattaa  ddee  CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee,,  oorrii  

ddee  ccaattee  oorrii  ddee  ccaattee  eessttee  nneecceessaarr..  TTeerrmmeennuull  ddee  iinnttrruunniirree  nnuu  ppooaattee  ffii  mmaaii  mmiicc  ddee  3300  ddee  
zziillee  ddee  llaa  ddaattaa  ppuubblliiccaarriiii  ccoonnvvooccaarriiii  iinn  MMoonniittoorruull  OOffiicciiaall  aall  RRoommaanniieeii,,  PPaarrtteeaa  aa  IIVV--aa..    

CCoonnvvooccaarreeaa  ssee  ppuubblliiccaa  iinn  MMoonniittoorruull  OOffiicciiaall  aall  RRoommaanniieeii,,  PPaarrtteeaa  aa  IIVV--aa  ssii  iinn  uunnuull  
ddiinnttrree  zziiaarreellee  ddee  llaarrggaa  rraassppaannddiirree  ddiinn  llooccaalliittaatteeaa  iinn  ccaarree  ssee  aaffllaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  ssaauu  
ddiinn  cceeaa  mmaaii  aapprrooppiiaattaa  llooccaalliittaattee..  CCoonnvvooccaarreeaa  vvaa  ffii  ddeeppuussaa  llaa  RReeggiiaa  AAuuttoonnoommaa  
““MMoonniittoorruull  OOffiicciiaall””  iinn  vveeddeerreeaa  ppuubblliiccaarriiii,,  iinn  tteerrmmeenn  ddee  cceell  mmuulltt  55  zziillee  ddee  llaa  ddaattaa  
aaddooppttaarriiii  ddee  ccaattrree  CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  aa  ddeecciizziieeii  ddee  iinnttrruunniirree  aa  AAdduunnaarriiii  
ggeenneerraallee..  

CCoonnvvooccaarreeaa  vvaa  ccuupprriinnddee  llooccuull  ssii  ddaattaa  ttiinneerriiii  aadduunnaarriiii,,  pprreeccuumm  ssii  oorrddiinneeaa  ddee  zzii,,  ccuu  
mmeennttiioonnaarreeaa  eexxpplliicciittaa  aa  ttuuttuurroorr  pprroobblleemmeelloorr  ccaarree  vvoorr  ffaaccee  oobbiieeccttuull  ddeezzbbaatteerriilloorr  
aadduunnaarriiii..  IInn  ccaazzuull  iinn  ccaarree,,  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  ffiigguurreeaazzaa  nnuummiirreeaa  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr,,  iinn  
ccoonnvvooccaattoorr  ssee  vvaa  mmeennttiioonnaa  ccaa  lliissttaa  ccuupprriinnzzaanndd  iinnffoorrmmaattiiii  ccuu  pprriivviirree  llaa  nnuummeellee,,  
llooccaalliittaatteeaa  ddee  ddoommiicciilliiuu  ssii  ccaalliiffiiccaarreeaa  pprrooffeessiioonnaallaa  aallee  ppeerrssooaanneelloorr  pprrooppuussee  ppeennttrruu  
ffuunnccttiiaa  ddee  aaddmmiinniissttrraattoorr  ssee  aaffllaa  llaa  ddiissppoozziittiiaa  aaccttiioonnaarriilloorr,,  ppuuttaanndd  ffii  ccoonnssuullttaattaa  ssii  
ccoommpplleettaattaa  ddee  aacceessttiiaa..  

CCaanndd  iinn  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  ffiigguurreeaazzaa  pprrooppuunneerrii  ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  AAccttuulluuii  ccoonnssttiittuuttiivv,,    
ccoonnvvooccaarreeaa  vvaa  ttrreebbuuii  ssaa  ccuupprriinnddaa  tteexxttuull  iinntteeggrraall  aall  pprrooppuunneerriilloorr..  

AAuu  ddrreeppttuull  ddee  aa  cceerree  iinnttrroodduucceerreeaa  uunnoorr  nnooii  ppuunnccttee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  uunnuull  ssaauu  mmaaii  
mmuullttii  aaccttiioonnaarrii  rreepprreezzeennttaanndd,,  iinnddiivviidduuaall  ssaauu  iimmpprreeuunnaa,,  cceell  ppuuttiinn  55%%  ddiinn  ccaappiittaalluull  
ssoocciiaall..  

CCeerreerriillee  ssee  iinnaaiinntteeaazzaa  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  iinn  cceell  mmuulltt  1155  zziillee  ddee  llaa  
ppuubblliiccaarreeaa  ccoonnvvooccaarriiii,,  iinn  vveeddeerreeaa  ppuubblliiccaarriiii  ssii  aadduucceerriiii  aacceessttoorraa  llaa  ccuunnoossttiinnttaa  
cceelloorrllaallttii  aaccttiioonnaarrii..  IInn  ccaazzuull  iinn  ccaarree  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  ffiigguurreeaazzaa  nnuummiirreeaa  
aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  ssii  aaccttiioonnaarriiii  ddoorreesscc  ssaa  ffoorrmmuulleezzee  pprrooppuunneerrii  ddee  ccaannddiiddaattuurrii,,  iinn  cceerreerree  
vvoorr  ffii  iinncclluussee  iinnffoorrmmaattiiii  ccuu  pprriivviirree  llaa  nnuummeellee,,  llooccaalliittaatteeaa  ddee  ddoommiicciilliiuu  ssii  ccaalliiffiiccaarreeaa  
pprrooffeessiioonnaallaa  aallee  ppeerrssooaanneelloorr  pprrooppuussee  ppeennttrruu  ffuunnccttiiiillee  rreessppeeccttiivvee..  

OOrrddiinneeaa  ddee  zzii  ccoommpplleettaattaa  ccuu  ppuunncctteellee  pprrooppuussee  ddee  aaccttiioonnaarrii,,  uulltteerriioorr  ccoonnvvooccaarriiii,,  
ttrreebbuuiiee  ppuubblliiccaattaa  ccuu  iinnddeepplliinniirreeaa  cceerriinntteelloorr  pprreevvaazzuuttee  ddee  lleeggee    ppeennttrruu  ccoonnvvooccaarreeaa  
AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee,,  ccuu  cceell  ppuuttiinn  1100  zziillee  iinnaaiinntteeaa  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee,,  llaa  ddaattaa  mmeennttiioonnaattaa  
iinn  ccoonnvvooccaattoorruull  iinniittiiaall..  

SSiittuuaattiiiillee  ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee,,  rraappoorrttuull  aannuuaall  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee,,  
pprreeccuumm  ssii  pprrooppuunneerreeaa  ccuu  pprriivviirree  llaa  ddiissttrriibbuuiirreeaa  ddee  ddiivviiddeennddee  ssee  ppuunn  llaa  ddiissppoozziittiiaa  
aaccttiioonnaarriilloorr  llaa  llooccuull  uunnddee  aa  ffoosstt  ccoonnvvooccaattaa  AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa..  SSiittuuaattiiiillee  ffiinnaanncciiaarree  
aannuuaallee,,  iimmpprreeuunnaa  ccuu  rraappooaarrtteellee  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  ssii  aallee  aauuddiittoorruulluuii  ffiinnaanncciiaarr  vvoorr  
rraammaannee  ddeeppuussee  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  ssaauu  llaa  llooccuull  uunnddee  aa  ffoosstt  ccoonnvvooccaattaa  AAdduunnaarreeaa  
ggeenneerraallaa,,  iinn  cceellee  1155  zziillee  ccaarree  pprreecceedd  iinnttrruunniirreeaa  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee,,  ppeennttrruu  aa  ffii  
ccoonnssuullttaattee  ddee  aaccttiioonnaarrii..  LLaa  cceerreerree,,  CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  eelliibbeerreeaazzaa  aaccttiioonnaarriilloorr  
ccooppiiii  dduuppaa  aacceessttee  ddooccuummeennttee..  SSuummeellee  ppeerrcceeppuuttee  ppeennttrruu  eelliibbeerraarreeaa  ddee  ccooppiiii  nnuu  ppoott  
ddeeppaassii  ccoossttuurriillee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  iimmpplliiccaattee  ddee  ffuurrnniizzaarreeaa  aacceessttoorraa..  

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ccoonnvvooaaccaa  ddee  iinnddaattaa  AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa,,  llaa  cceerreerreeaa  
aaccttiioonnaarriilloorr  rreepprreezzeennttaanndd,,    iinnddiivviidduuaall  ssaauu  iimmpprreeuunnaa  cceell  ppuuttiinn  55%%  ddiinn  ccaappiittaalluull  ssoocciiaall,,  
ddaaccaa  cceerreerreeaa  ccuupprriinnddee  ddiissppoozziittiiii  ccee  iinnttrraa  iinn  aattrriibbuuttiiiillee  aadduunnaarriiii..  
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AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  vvaa  ffii  ccoonnvvooccaattaa  iinn  tteerrmmeenn  ddee  cceell  mmuulltt  3300  ddee  zziillee  ssii  ssee  vvaa  
iinnttrruunnii  iinn  tteerrmmeenn  ddee  cceell  mmuulltt  6600  ddee  zziillee  ddee  llaa  ddaattaa  pprriimmiirriiii  cceerreerriiii..  

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  vvaa  ssttaabbiillii  oo  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnttaa  ppeennttrruu  aaccttiioonnaarriiii  
iinnddrreeppttaattiittii  ssaa  ffiiee  iinnssttiiiinnttaattii  ssii  ssaa  vvootteezzee  iinn  ccaaddrruull  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee,,  ddaattaa  ccee  vvaa  
rraammaannee  vvaallaabbiillaa  ssii  iinn  ccaazzuull  iinn  ccaarree  AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  eessttee  ccoonnvvooccaattaa  ddiinn  nnoouu  ddiinn  
ccaauuzzaa  nneeiinnttrruunniirriiii  ccvvoorruummuulluuii..  DDaattaa  ddee  rreeffeerriinnttaa  aassttffeell  ssttaabbiilliittaa  vvaa  ffii  uulltteerriiooaarraa  
ppuubblliiccaarriiii  ccoonnvvooccaattoorruulluuii  ssii  nnuu  vvaa  ddeeppaassii  6600  ddee  zziillee  iinnaaiinnttee  ddee  ddaattaa  llaa  ccaarree  AAdduunnaarreeaa  
ggeenneerraallaa  eessttee  ccoonnvvooccaattaa  ppeennttrruu  pprriimmaa  ooaarraa..  

AAccttiioonnaarriiii  iinnddrreeppttaattiittii  ssaa  iinnccaasseezzee  ddiivviiddeennddee  ssaauu  ssaa  eexxeerrcciittee  oorriiccee  aallttee  ddrreeppttuurrii  
ssuunntt  cceeii  iinnssccrriissii  iinn  eevviiddeenntteellee  ffuurrnniizzaattee  ddee  rreeggiissttrruull  iinnddeeppeennddeenntt  pprriivvaatt  aall  aaccttiioonnaarriilloorr,,  
ccoorreessppuunnzzaattooaarree  ddaatteeii  ddee  rreeffeerriinnttaa,,  iinn  ccoonnddiittiiiillee  ddiissppoozziittiiiilloorr  LLeeggiiii  nnrr..229977//22000044..  

IInn  zziiuuaa  ssii  llaa  oorraa  aarraattaattee  iinn  ccoonnvvooccaarree,,  sseeddiinnttaa  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  ssee  vvaa  ddeesscchhiiddee  
ddee  ccaattrree  pprreesseeddiinntteellee  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ssaauu  ddee  ccaattrree  aacceellaa  ccaarree  iiii  ttiinnee  llooccuull,,    
nnoommiinnaalliizzaatt  ddee  pprreesseeddiinntteellee  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ddiinn  rraanndduull  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr..  

AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  vvaa  aalleeggee,,  ddiinnttrree  aaccttiioonnaarriiii  pprreezzeennttii,,  11  ppaannaa  llaa  33  sseeccrreettaarrii,,  
ccaarree  vvoorr  vveerriiffiiccaa  lliissttaa  ddee  pprreezzeennttaa  aa  aaccttiioonnaarriilloorr,,  iinnddiiccaanndd  ccaappiittaalluull  ssoocciiaall  ppee  ccaarree  iill  
rreepprreezziinnttaa  ffiieeccaarree,,  pprroocceessuull--vveerrbbaall  iinnttooccmmiitt  ddee  sseeccrreettaarruull  tteehhnniicc  ppeennttrruu  ccoonnssttaattaarreeaa  
nnuummaarruulluuii  aaccttiiuunniilloorr  pprreezzeennttee  ssii  iinnddeepplliinniirreeaa  ttuuttuurroorr  ffoorrmmaalliittaattiilloorr  cceerruuttee  ddee  lleeggee  ssii  
ddee  AAccttuull  ccoonnssttiittuuttiivv  ppeennttrruu  ttiinneerreeaa  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee..  

UUnnuull  ddiinnttrree  sseeccrreettaarrii    iinnttooccmmeessttee  pprroocceessuull  vveerrbbaall  aall  sseeddiinntteeii  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee..  
PPrreesseeddiinntteellee  vvaa  ppuutteeaa  ddeesseemmnnaa,,  ddiinnttrree  aannggaajjaattiiii  ssoocciieettaattiiii,,  uunnuull  ssaauu  mmaaii  mmuullttii  

sseeccrreettaarrii  tteehhnniiccii,,  ccaarree  ssaa  iiaa  ppaarrttee  llaa  eexxeeccuuttaarreeaa  ooppeerraattiiuunniilloorr  pprreevvaazzuuttee  llaa  aalliinniiaatteellee  
pprreecceeddeennttee..  

DDuuppaa  ccoonnssttaattaarreeaa  iinnddeepplliinniirriiii  cceerriinntteelloorr  lleeggaallee,,  ppeennttrruu  ttiinneerreeaa  AAdduunnaarriiii  
ggeenneerraallee,,  ssee  iinnttrraa  iinn  oorrddiinneeaa  ddee  zzii..  

UUnn  pprroocceess--vveerrbbaall,,  sseemmnnaatt  ddee  pprreesseeddiinnttee  ssii  sseeccrreettaarr,,  vvaa  ccoonnssttaattaa  iinnddeepplliinniirreeaa  
ffoorrmmaalliittaattiilloorr  ddee  ccoonnvvooccaarree,,  ddaattaa  ssii  llooccuull  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee,,  aaccttiioonnaarriiii  pprreezzeennttii,,  
nnuummaarruull  aaccttiiuunniilloorr,,  ddeezzbbaatteerriillee  iinn  rreezzuummaatt,,  hhoottaarraarriillee  lluuaattee,,  iiaarr  llaa  cceerreerreeaa  aaccttiioonnaarriilloorr,,  
ddeeccllaarraattiiiillee  ffaaccuuttee  ddee  eeii  iinn  sseeddiinnttaa..  

LLaa  pprroocceessuull--vveerrbbaall  ssee  vvoorr  aanneexxaa  aacctteellee  rreeffeerriittooaarree  llaa  ccoonnvvooccaarree,,  pprreeccuumm  ssii  
lliisstteellee  ddee  pprreezzeennttaa  aa  aaccttiioonnaarriilloorr..  

PPrroocceessuull--vveerrbbaall  vvaa  ffii  ttrreeccuutt  iinn  rreeggiissttrruull  aadduunnaarriilloorr  ggeenneerraallee  ppaarraaffaatt  ssii  
nnuummeerroottaatt..  
  

AARRTT..1122..  EEXXEERRCCIITTAARREEAA  DDRREEPPTTUULLUUII  DDEE  VVOOTT  IINN  AADDUUNNAARREEAA  
GGEENNEERRAALLAA  AA  AACCTTIIOONNAARRIILLOORR..  

  
OOrriiccee  aaccttiiuunnee  ppllaattiittaa  ddaa  ddrreeppttuull  llaa  uunn  vvoott  iinn  aadduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa..  
DDrreeppttuull  ddee  vvoott  nnuu  ppooaattee  ffii  cceeddaatt..  
AAccttiioonnaarriiii  ppoott  ppaarrttiicciippaa  ssii  vvoottaa  iinn  aadduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  pprriinn  rreepprreezzeennttaarree,,  iinn  bbaazzaa  

uunneeii  iimmppuutteerrnniicciirrii  aaccoorrddaattee  ppeennttrruu  rreessppeeccttiivvaa  aadduunnaarree  ggeenneerraallaa..  
AAccttiioonnaarriiii  ccaarree  nnuu  aauu  ccaappaacciittaattee  ddee  eexxeerrcciittiiuu,,  pprreeccuumm  ssii  ppeerrssooaanneellee  jjuurriiddiiccee  ppoott  

ffii  rreepprreezzeennttaattii//rreepprreezzeennttaattee  pprriinn  rreepprreezzeennttaannttiiii  lloorr  lleeggaallii  ccaarree,,  llaa  rriinndduull  lloorr,,  ppoott  ddaa  
aallttoorr  ppeerrssooaannee  iimmppuutteerrnniicciirree  ppeennttrruu  rreessppeeccttiivvaa  aadduunnaarree  ggeenneerraallaa..  
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PPrrooccuurriillee  vvoorr  ffii  ddeeppuussee  iinn  oorriiggiinnaall  ccuu  4488  ddee  oorree  iinnaaiinnttee  ddee  aadduunnaarree,,  ssuubb  
ssaannccttiiuunneeaa  ppiieerrddeerriiii  eexxeerrcciittiiuulluuii  ddrreeppttuulluuii  ddee  vvoott  iinn  aacceeaa  aadduunnaarree..  PPrrooccuurriillee  vvoorr  ffii  
rreettiinnuuttee  ddee  ssoocciieettaattee,,  ffaaccaanndduu--ssee  mmeennttiiuunnee  ddeesspprree  aacceeaassttaa  iinn  pprroocceessuull--vveerrbbaall..  

MMeemmbbrriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee,,  ddiirreeccttoorriiii,,  oorrii  ffuunnccttiioonnaarriiii  ssoocciieettaattiiii  nnuu  iiii  
ppoott  rreepprreezzeennttaa  ppee  aaccttiioonnaarrii,,  ssuubb  ssaannccttiiuunneeaa  nnuulliittaattiiii  hhoottaarraarriiii,,  ddaaccaa,,  ffaarraa  vvoottuull  
aacceessttoorraa,,  nnuu  ss--aarr  ffii  oobbttiinnuutt  mmaajjoorriittaatteeaa  cceerruuttaa..  

AAccttiioonnaarriiii  ccaarree  aauu  ccaalliittaatteeaa  ddee  mmeemmbbrriiii  aaii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee,,  nnuu  ppoott  
vvoottaa,,  iinn  bbaazzaa  aaccttiiuunniilloorr  ppee  ccaarree  llee  ppoosseeddaa,,  nniiccii  ppeerrssoonnaall,,  nniiccii  pprriinn  mmaannddaattaarr,,  
ddeessccaarrccaarreeaa  ggeessttiiuunniiii  lloorr  ssaauu  oo  pprroobblleemmaa  iinn  ccaarree  ppeerrssooaannaa  ssaauu  aaddmmiinniissttrraattiiaa  lloorr  aarr  ffii  iinn  
ddiissccuuttiiee..  PPeerrssooaanneellee  rreessppeeccttiivvee  ppoott  vvoottaa  iinnssaa  ssiittuuaattiiaa  ffiinnaanncciiaarraa  aannuuaallaa,,  ddaaccaa  nnuu  ssee  
ppooaattee  ffoorrmmaa  mmaajjoorriittaatteeaa  pprreevvaazzuuttaa  ddee  lleeggee..  

HHoottaarraarriillee  aadduunnaarriilloorr  ggeenneerraallee  ssee  iiaauu  pprriinn  vvoott  ddeesscchhiiss..  
VVoottuull  sseeccrreett  eessttee  oobblliiggaattoorriiuu  ppeennttrruu  aalleeggeerreeaa  mmeemmbbrriilloorr  ccoonnssiilliiuulluuii  ddee  

aaddmmiinniissttrraattiiee  ssii  aa  aauuddiittoorruulluuii    ffiinnaannaacciiaarr,,  ppeennttrruu  rreevvooccaarreeaa  lloorr  ssii  ppeennttrruu  lluuaarreeaa  
hhoottaarriirriilloorr  rreeffeerriittooaarree  llaa  rraassppuunnddeerreeaa  mmeemmbbrriilloorr  oorrggaanneelloorr  ddee  aaddmmiinniissttrraarree,,  ddee  
ccoonndduucceerree  ssii  ddee  ccoonnttrrooll  aallee  ssoocciieettaattiiii..  

HHoottaarraarriillee  lluuaattee  ddee  aadduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  iinn  lliimmiitteellee  lleeggiiii  ssii  aallee  pprreezzeennttuulluuii  aacctt  
ccoonnssttiittuuttiivv  ssuunntt  oobblliiggaattoorriiii  cchhiiaarr  ppeennttrruu  aaccttiioonnaarriiii  ccaarree  nnuu  aauu  lluuaatt  ppaarrttee  llaa  aadduunnaarree  ssaauu  
aauu  vvoottaatt  ccoonnttrraa..  

HHoottaarraarriillee  aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee  ccoonnttrraarree  lleeggiiii  ssaauu  aaccttuulluuii  ccoonnssttiittuuttiivv  ppoott  ffii  aattaaccaattee  
iinn  jjuussttiittiiee,,  iinn  tteerrmmeenn  ddee  1155  zziillee  ddee  llaa  ddaattaa  ppuubblliiccaarriiii  iinn  MMoonniittoorruull  OOffiicciiaall  aall  RRoommaanniieeii,,  
PPaarrtteeaa  aa  IIVV--aa,,  ddee  oorriiccaarree  ddiinnttrree  aaccttiioonnaarriiii  ccaarree  nnuu  aauu  lluuaatt  ppaarrttee  llaa  aadduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  
ssaauu  ccaarree  aauu  vvoottaatt  ccoonnttrraa  ssii  aauu  cceerruutt  ssaa  ssee  iinnsseerreezzee  aacceeaassttaa  iinn  pprroocceessuull--vveerrbbaall  aall  
sseeddiinntteeii..  

CCaanndd  ssee  iinnvvooccaa  mmoottiivvee  ddee  nnuulliittaattee  aabbssoolluuttaa,,  ddrreeppttuull  llaa  aaccttiiuunnee  eessttee  
iimmpprreessccrriippttiibbiill,,  iiaarr  cceerreerreeaa  ppooaattee  ffii  ffoorrmmuullaattaa  ddee  oorriiccee  ppeerrssooaannaa  iinntteerreessaattaa..  

MMeemmbbrriiii  ccoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  nnuu  ppoott  aattaaccaa  hhoottaarraarreeaa  aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee  
pprriivviittooaarree  llaa  rreevvooccaarreeaa  lloorr  ddiinn  ffuunnccttiiee..  

CCeerreerreeaa  ssee  vvaa  ssoolluuttiioonnaa  iinn  ccoonnttrraaddiiccttoorriiuu  ccuu  ssoocciieettaatteeaa,,  rreepprreezzeennttaattaa  pprriinn  
ccoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee..  

HHoottaarraarreeaa  iirreevvooccaabbiillaa  ddee  aannuullaarree  vvaa  ffii  mmeennttiioonnaattaa  llaa  RReeggiissttrruull  CCoommeerrttuulluuii  ssii  
ppuubblliiccaattaa  iinn  MMoonniittoorruull  OOffiicciiaall  aall  RRoommaanniieeii,,  PPaarrtteeaa  aa  IIVV--aa..  DDee  llaa  ddaattaa  ppuubblliiccaarriiii  eeaa  
eessttee  ooppoozzaabbiillaa  ttuuttuurroorr  aaccttiioonnaarriilloorr..  

AAccttiioonnaarriiii  ccaarree  nnuu  aauu  vvoottaatt  iinn  ffaavvooaarreeaa  uunneeii  hhoottaarraarrii  aa  aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee  aauu  
ddrreeppttuull  ddee  aa  ssee  rreettrraaggee  ddiinn  ssoocciieettaattee  ssii  ddee  aa  ssoolliicciittaa  ccuummppaarraarreeaa  aaccttiiuunniilloorr  lloorr  ddee  ccaattrree  
ssoocciieettaattee,,  nnuummaaii  ddaaccaa  rreessppeeccttiivvaa  hhoottaarraarree  aa  aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee  aarree  ccaa  oobbiieecctt::  

        aa))  sscchhiimmbbaarreeaa  oobbiieeccttuulluuii  pprriinncciippaall  ddee  aaccttiivviittaattee;;  
        bb))  mmuuttaarreeaa  sseeddiiuulluuii  ssoocciieettaattiiii  iinn  ssttrraaiinnaattaattee;;  
        cc))  sscchhiimmbbaarreeaa  ffoorrmmeeii  ssoocciieettaattiiii;;  
        dd))  ffuuzziiuunneeaa  ssaauu  ddiivviizzaarreeaa  ssoocciieettaattiiii..  
DDrreeppttuull  ddee  rreettrraaggeerree  ppooaattee  ffii  eexxeerrcciittaatt  iinn  tteerrmmeenn  ddee  3300  ddee  zziillee  ddee  llaa  ddaattaa  

ppuubblliiccaarriiii  hhoottaarraarriiii  aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee  iinn  MMoonniittoorruull  OOffiicciiaall  aall  RRoommaanniieeii,,  PPaarrtteeaa  aa  IIVV--aa,,  
iinn  ccaazzuurriillee  pprreevvaazzuuttee  llaa  aalliinniiaattuull  pprreecceeddeenntt  lliitt..  aa))--cc)),,  ssii  ddee  llaa  ddaattaa  aaddooppttaarriiii  hhoottaarraarriiii  
aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee,,  iinn  ccaazzuull  pprreevvaazzuutt  llaa  aalliinniiaattuull  pprreecceeddeenntt  lliitt..  dd))..  

AAccttiioonnaarriiii  vvoorr  ddeeppuunnee  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  ddeeccllaarraattiiaa  ssccrriissaa  ddee  rreettrraaggeerree..  
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  PPrreettuull  ppllaattiitt  ddee  ssoocciieettaattee  ppeennttrruu  aaccttiiuunniillee  cceelluuii  ccee  eexxeerrcciittaa  ddrreeppttuull  ddee  rreettrraaggeerree  
vvaa  ffii  ssttaabbiilliitt  ddee  uunn  eexxppeerrtt  aauuttoorriizzaatt  iinnddeeppeennddeenntt,,  ccaa  vvaallooaarree  mmeeddiiee  ccee  rreezzuullttaa  ddiinn  
aapplliiccaarreeaa  aa  cceell  ppuuttiinn  ddoouuaa  mmeettooddee  ddee  eevvaalluuaarree  rreeccuunnoossccuuttee  ddee  lleeggiissllaattiiaa  iinn  vviiggooaarree  llaa  
ddaattaa  eevvaalluuaarriiii..  EExxppeerrttuull  eessttee  nnuummiitt  ddee  jjuuddeeccaattoorruull  ddeelleeggaatt  iinn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  
ddiissppoozziittiiiillee  aarrtt..  3388  ssii  3399  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  3311//11999900,,  rreeppuubblliiccaattaa  ssii  aaccttuuaalliizzaattaa,,  llaa  cceerreerreeaa  
ccoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee..  

CCoossttuurriillee  ddee  eevvaalluuaarree  vvoorr  ffii  ssuuppoorrttaattee  ddee  ssoocciieettaattee..  
IInn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  ddiissppoozziittiiiillee  aarrtt..221100  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..229977//22000044  aaccttiioonnaarriiii  ttrreebbuuiiee  

ssaa--ssii  eexxeerrcciittee  ddrreeppttuurriillee  ccuu  bbuunnaa--ccrreeddiinnttaa,,  ccuu  rreessppeeccttaarreeaa  ddrreeppttuurriilloorr  ssii  aa  iinntteerreesseelloorr  
lleeggiittiimmee  aallee  cceelloorrllaallttii  aaccttiioonnaarrii  ssii  aa  iinntteerreessuulluuii  pprriioorriittaarr  aall  ssoocciieettaattiiii..  SSuunntt  iinntteerrzziissee  
ffoolloossiirreeaa  iinn  mmoodd  aabbuuzziivv  aa  ppoozziittiieeii  ddeettiinnuuttee  ddee  aaccttiioonnaarrii  ssaauu  aa  ccaalliittaattiiii  ddee  aaddmmiinniissttrraattoorr  
oorrii  ddee  aannggaajjaatt  aall  ssoocciieettaattiiii,,  pprriinn  rreeccuurrggeerreeaa  llaa  ffaappttee  nneellooiiaallee  ssaauu  ffrraauudduullooaassee,,  ccaarree  aauu  
ccaa  oobbiieecctt  ssaauu  ccaa  eeffeecctt  lleezzaarreeaa  ddrreeppttuurriilloorr  pprriivviinndd  vvaalloorriillee  mmoobbiilliiaarree  ssii  aa  aallttoorr  
iinnssttrruummeennttee  ffiinnaanncciiaarree  ddeettiinnuuttee,,  pprreeccuumm  ssii  pprreejjuuddiicciieerreeaa  ddeettiinnaattoorriilloorr  aacceessttoorraa..  

PPrriinn  ddeerrooggaarree  ddee  llaa  pprreevveeddeerriillee  LLeeggiiii  nnrr..3311//11999900,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  
pprreevveeddeerriillee  aarrtt..223388  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..229977//22000044,,  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  aaccttiioonnaarriilloorr  ccaarree  uurrmmeeaazzaa  aa  
bbeenneeffiicciiaa  ddee  ddiivviiddeennddee  ssaauu  aallttee  ddrreeppttuurrii  ssii  aassuupprraa  ccaarroorraa  ssee  rraassffrraanngg  eeffeecctteellee  
hhoottaarraarriilloorr  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  vvaa  ffii  ssttaabbiilliittaa  ddee  aacceeaassttaa..  AAcceeaassttaa  ddaattaa  vvaa  
ffii  uulltteerriiooaarraa  ccuu  cceell  ppuuttiinn  1100  zziillee  lluuccrraattooaarree  ddaatteeii  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  aa  aaccttiioonnaarriilloorr..  
OOddaattaa  ccuu  ffiixxaarreeaa  ddiivviiddeennddeelloorr,,  AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  vvaa  ssttaabbiillii  ssii  tteerrmmeennuull  
iinn  ccaarree  aacceesstteeaa  ssee  vvoorr  ppllaattii  aaccttiioonnaarriilloorr..  AAcceesstt  tteerrmmeenn  nnuu  vvaa  ffii  mmaaii  mmaarree  ddee  66  lluunnii  ddee  
llaa  ddaattaa  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  ddee  ssttaabbiilliirree  aa  ddiivviiddeennddeelloorr..  IInn  ccaazzuull  iinn  ccaarree  
AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  nnuu  ssttaabbiilleessttee  ddaattaa  ppllaattiiii  ddiivviiddeennddeelloorr,,  aacceesstteeaa  ssee  
ppllaatteesscc  iinn  tteerrmmeenn  ddee  mmaaxxiimmuumm  6600  ddee  zziillee  ddee  llaa  ddaattaa  ppuubblliiccaarriiii  hhoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  
ggeenneerraallee  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  ddee  ssttaabbiilliirree  aa  ddiivviiddeennddeelloorr  iinn  MMoonniittoorruull  OOffiicciiaall  aall  RRoommaanniieeii,,  
PPaarrtteeaa  aa  IIVV--aa,,  ddaattaa  ddee  llaa  iimmpplliinniirreeaa  ccaarreeiiaa  ssoocciieettaatteeaa  eessttee  ddee  ddrreepptt  iinn  iinnttaarrzziieerree..  
HHoottaarraarreeaa  aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee  ddee  ffiixxaarree  aa  ddiivviiddeenndduulluuii  ssee  ddeeppuunnee  iinn  tteerrmmeenn  ddee  1155  zziillee  
llaa  OOffiicciiuull  RReeggiissttrruulluuii  CCoommeerrttuulluuii  ppeennttrruu  aa  ffii  mmeennttiioonnaattaa  iinn  rreeggiissttrruu  ssii  ppuubblliiccaattaa  iinn  
MMoonniittoorruull  OOffiicciiaall  aall  RRoommaanniieeii,,  PPaarrtteeaa  aa  IIVV--aa..  
  
  

CCAAPPIITTOOLLUULL  VV..  
AADDMMIINNIISSTTRRAARREEAA  SSOOCCIIEETTAATTIIII..  

  
AARRTT..1133..  OORRGGAANNIIZZAARREEAA  AADDMMIINNIISSTTRRAARRIIII  SSOOCCIIEETTAATTIIII..   

  
SSoocciieettaatteeaa    eessttee  aaddmmiinniissttrraattaa  ddee  uunn  CCoonnssiilliiuu  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ffoorrmmaatt  ddiinn  33  

mmeemmbbrrii,,  ddeesseemmnnaattii  ddee  ccaattrree  AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  oorrddiinnaarraa  aa  aaccttiioonnaarriilloorr..  LLaa  cceerreerreeaa  
uunnuuii  aaccttiioonnaarr  sseemmnniiffiiccaattiivv,,  iinn  iinntteelleessuull  LLeeggiiii  nnrr..  229977//22000044,,  aalleeggeerreeaa  mmeemmbbrriilloorr  
CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ssee  vvaa  ffaaccee  ppee  bbaazzaa  mmeettooddeeii  vvoottuulluuii  ccuummuullaattiivv..  

IInnaaiinnttee  ddee  aa  ffii  nnuummiitt  aaddmmiinniissttrraattoorr,,  ppeerrssooaannaa  nnoommiinnaalliizzaattaa  vvaa  aadduuccee  llaa  
ccuunnoossttiinnttaa  oorrggaannuulluuii  ssoocciieettaattiiii  iinnssaarrcciinnaatt  ccuu  nnuummiirreeaa  ssaa  aassppeeccttee  rreelleevvaannttee  pprreevvaazzuuttee  
llaa  aarrtt..  115533 1155  ssii  1155331166  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..3311//11999900  rreeppuubblliiccaattaa  ssii  aaccttuuaalliizzaattaa..  

DDuurraattaa  mmaannddaattuulluuii  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  eessttee  ddee  44  aannii..  
CCaannddiiddaattiiii  ppeennttrruu  ppoossttuurriillee  ddee  aaddmmiinniissttrraattoorr  ssuunntt  nnoommiinnaalliizzaattii  ddee  ccaattrree  

mmeemmbbrriiii  aaccttuuaallii  aaii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ssaauu  ddee  ccaattrree  aaccttiioonnaarrii..  
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PPeennttrruu  ccaa  nnuummiirreeaa  uunnuuii  aaddmmiinniissttrraattoorr  ssaa  ffiiee  vvaallaabbiillaa  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  
jjuurriiddiicc,,  ppeerrssooaannaa  nnuummiittaa  ttrreebbuuiiee  ssaa  oo  aacccceeppttee  iinn  mmoodd  eexxpprreess..  

AAddmmiinniissttrraattoorriiii  ppoott  ffii  rreevvooccaattii  oorriiccaanndd  ddee  ccaattrree  AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  oorrddiinnaarraa  aa  
aaccttiioonnaarriilloorr..  IInn  ccaazzuull  iinn  ccaarree  rreevvooccaarreeaa  ssuurrvviinnee  ffaarraa  jjuussttaa  ccaauuzzaa,,  aaddmmiinniissttrraattoorruull  eessttee  
iinnddrreeppttaattiitt  llaa  ppllaattaa  uunnoorr  ddaauunnee--iinntteerreessee..  

IInn  ccaazz  ddee  vvaaccaannttaa  aa  uunnuuiiaa  ssaauu  aa  mmaaii  mmuullttoorr  ppoossttuurrii  ddee  aaddmmiinniissttrraattoorr,,  CCoonnssiilliiuull  
ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  pprroocceeddeeaazzaa  llaa  nnuummiirreeaa  uunnoorr  aaddmmiinniissttrraattoorrii  pprroovviizzoorriiii,,  ppaannaa  llaa  
iinnttrruunniirreeaa  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  oorrddiinnaarree  aa  aaccttiioonnaarriilloorr..  

MMaajjoorriittaatteeaa  mmeemmbbrriilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  eessttee  ffoorrmmaattaa  ddiinn  
aaddmmiinniissttrraattoorrii  nneeeexxeeccuuttiivvii,,  iinn  iinntteelleessuull  aarrtt..  113388¹¹  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..3311//11999900,,  rreeppuubblliiccaattaa  ssii  
aaccttuuaalliizzaattaa..  

PPrreesseeddiinntteellee  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  eessttee  nnuummiitt  ddee  AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  
oorrddiinnaarraa  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  ppeennttrruu    oo  ppeerriiooaaddaa  ccaarree  nnuu  ppooaattee  ddeeppaassii  dduurraattaa  mmaannddaattuulluuii  ssaauu  
ddee  aaddmmiinniissttrraattoorr  ssii  ppooaattee  iinnddeepplliinnii  ssii  ffuunnccttiiaa  ddee  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall..  

PPrreesseeddiinntteellee  ppooaattee  ffii  rreevvooccaatt  nnuummaaii  ddee  ccaattrree  AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  oorrddiinnaarraa  aa  
aaccttiioonnaarriilloorr....  

RReemmuunneerraarreeaa  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  ssee  ssttaabbiilleessttee  ddee  ccaattrree  AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  aa  
aaccttiioonnaarriilloorr,,  iinn  ccoonnddiittiiiillee  lleeggiiii..  

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  vvaa  ppuutteeaa  ccoonnssttiittuuiiii  ccoommiitteettee  ccoonnssuullttaattiivvee,,  aassaa  ccuumm  
ssuunntt  eellee  ddeeffiinniittee  ddee  aarrtt..  114400 22  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..3311//11999900  rreeppuubblliiccaattaa  ssii  aaccttuuaalliizzaattaa..  

  
AARRTT..  1144..  MMOODDUULL  DDEE  LLUUCCRRUU  AALL  CCOONNSSIILLIIUULLUUII  DDEE  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIEE..  
  
PPrreesseeddiinntteellee  ccoooorrddoonneeaazzaa  aaccttiivviittaatteeaa  ccoonnssiilliiuulluuii  ssii  rraappoorrtteeaazzaa  ccuu  pprriivviirree  llaa  

aacceeaassttaa  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  aa  aaccttiioonnaarriilloorr..  EEll  vveegghheeaazzaa  llaa  bbuunnaa  ffuunnccttiioonnaarree  aa  oorrggaanneelloorr  
ssoocciieettaattiiii..  

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ssee  iinnttrruunneessttee  pprriinn  ccoonnvvooccaarreeaa  aacceessttuuiiaa  ddee  ccaattrree  
pprreesseeddiinntteellee  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee,,  oorrii  ddee  ccaattee  oorrii  eessttee  nneevvooiiee,,  ddaarr  cceell  ppuuttiinn  oo  
ddaattaa  llaa  ttrreeii  lluunnii..  

PPrreesseeddiinntteellee  ccoonnvvooaaccaa  CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee,,  ssttaabbiilleessttee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii,,  
vveegghheeaazzaa  aassuupprraa  iinnffoorrmmaarriiii  aaddeeccvvaattee  aa  mmeemmbbrriilloorr  ccoonnssiilliiuulluuii  ccuu  pprriivviirree  llaa  ppuunncctteellee  
aaffllaattee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  ssii  pprreezziiddeeaazzaa  iinnttrruunniirreeaa..  

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  eessttee,,  ddee  aasseemmeenneeaa,,  ccoonnvvooccaatt  llaa  cceerreerreeaa  mmoottiivvaattaa  aa  
cceell  ppuuttiinn  22  ddiinnttrree  mmeemmbbrriiii  ssaaii..    IInn  aacceesstt  ccaazz,,  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  eessttee  ssttaabbiilliittaa  ddee  ccaattrree  
aauuttoorriiii  cceerreerriiii..  PPrreesseeddiinntteellee  eessttee  oobblliiggaatt  ssaa  ddeeaa  ccuurrss  uunneeii  aassttffeell  ddee  cceerreerrii..  

SSeeddiinnttaa  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  eessttee  pprreezziiddaattaa  ddee  ccaattrree  pprreesseeddiinnttee  ccaarree  
nnuummeessttee  uunn  sseeccrreettaarr  aall  sseeddiinntteeii,,  ffiiee  ddiinnttrree  mmeemmbbrriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee,,  ffiiee  
ddiinn  aaffaarraa  aacceessttuuiiaa..  

CCoonnvvooccaarreeaa  ppeennttrruu  iinnttrruunniirreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  vvaa  ffii  ttrraannssmmiissaa  
aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  ccuu  ssuuffiicciieenntt  ttiimmpp  iinnaaiinnttee  ddee  ddaattaa  iinnttrruunniirriiii,,  tteerrmmeennuull  ppuuttaanndd  ffii  
ssttaabbiilliitt  pprriinn  ddeecciizziiee  aa  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee..  CCoonnvvooccaarreeaa  vvaa  ccuupprriinnddee  ddaattaa,,  
llooccuull  uunnddee  ssee  vvaa  ttiinnee  sseeddiinnttaa  ssii  oorrddiinneeaa  ddee  zzii..  AAssuupprraa  ppuunncctteelloorr  ccaarree  nnuu  ssuunntt  
pprreevvaazzuuttee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  ssee  ppoott  lluuaa  ddeecciizziiii  ddooaarr  iinn  ccaazzuurrii  ddee  uurrggeennttaa..  

LLaa  ffiieeccaarree  sseeddiinnttaa  ssee  vvaa  iinnttooccmmii  uunn  pprroocceess--vveerrbbaall,,  ccaarree  vvaa  ccuupprriinnddee  nnuummeellee  
ppaarrttiicciippaannttiilloorr,,  oorrddiinneeaa  ddeelliibbeerraarriilloorr,,  ddeecciizziiiillee  lluuaattee,,  nnuummaarruull  ddee  vvoottuurrii  iinnttrruunniittee  ssii  
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ooppiinniiiillee  sseeppaarraattee..  PPrroocceessuull--vveerrbbaall  eessttee  sseemmnnaatt  ddee  ccaattrree  pprreesseeddiinntteellee  ddee  sseeddiinnttaa  ssii  ddee  
ccaattrree  ttoottii  aaddmmiinniissttrraattoorriiii  pprreezzeennttii..  

PPrroocceesseellee  vveerrbbaallee  aallee  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ssee  iinnssccrriiuu  iinnttrr--uunn  rreeggiissttrruu  
ppaarraaffaatt  ssii  nnuummeerroottaatt..  

DDiirreeccttoorriiii  ssii  aauuddiittoorruull  iinntteerrnn  ppoott  ffii  ccoonnvvooccaattii  llaa  oorriiccee  iinnttrruunniirree  aa  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  
aaddmmiinniissttrraattiiee,,  iinnttrruunniirrii  llaa  ccaarree  aacceessttiiaa  ssuunntt  oobblliiggaattii  ssaa  ppaarrttiicciippee..  EEii  nnuu  aauu  ddrreepptt  ddee  vvoott,,  
ccuu  eexxcceeppttiiaa  ddiirreeccttoorriilloorr  ccaarree  ssuunntt  ssii  aaddmmiinniissttrraattoorrii..  

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  vvaa  ssoolliicciittaa  OOffiicciiuulluuii  RReeggiissttrruulluuii  CCoommeerrttuulluuii  
iinnrreeggiissttrraarreeaa  nnuummiirriiii  ddiirreeccttoorriilloorr,,  pprreeccuumm  ssii  aa  oorriiccaarreeii  sscchhiimmbbaarrii  iinn  ppeerrssooaannaa  
aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  ssaauu  ddiirreeccttoorriilloorr,,  pprreeccuumm  ssii  ppuubblliiccaarreeaa  aacceessttoorr  ddaattee  iinn  MMoonniittoorruull  
OOffiicciiaall  aall  RRoommaanniieeii,,  ppaarrtteeaa  aa  IIVV--aa..  

PPeennttrruu  vvaalliiddiittaatteeaa  ddeecciizziiiilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  eessttee  nneecceessaarraa  pprreezzeennttaa  
aa  cceell  ppuuttiinn  jjuummaattaattee  ddiinn  nnuummaarruull  mmeemmbbrriilloorr..  

DDeecciizziiiillee  iinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ssee  iiaauu  ccuu  vvoottuull  mmaajjoorriittaattiiii  
mmeemmbbrriilloorr  pprreezzeennttii..  

MMeemmbbrriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ppoott  ffii  rreepprreezzeennttaattii  llaa  iinnttrruunniirriillee  oorrggaannuulluuii  
rreessppeeccttiivv  ddooaarr  ddee  ccaattrree  aallttii  mmeemmbbrrii  aaii  ssaaii..  UUnn  mmeemmbbrruu  pprreezzeenntt  ppooaattee  rreepprreezzeennttaa  uunn  
ssiinngguurr  mmeemmbbrruu  aabbsseenntt..  

DDaaccaa  pprreesseeddiinntteellee  iinn  ffuunnccttiiee  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  nnuu  ppooaattee  ssaauu  iiii  eessttee  
iinntteerrzziiss  ssaa  ppaarrttiicciippee  llaa  vvoott  iinn  ccaaddrruull  oorrggaannuulluuii  rreessppeeccttiivv,,  cceeiillaallttii  mmeemmbbrrii  vvoorr  ppuutteeaa  
aalleeggee  uunn  pprreesseeddiinnttee  ddee  sseeddiinnttaa,,  aavvaanndd  aacceelleeaassii  ddrreeppttuurrii  ccaa  pprreesseeddiinntteellee  iinn  ffuunnccttiiee..  IInn  
aacceeaassttaa  ssiittuuaattiiee,,  pprreesseeddiinntteellee  ddee  sseeddiinnttaa  vvaa  aavveeaa  vvoottuull  ddeecciissiivv  iinn  ccaazz  ddee  ppaarriittaattee  aa  
vvoottuurriilloorr,,  ssuubb  ccoonnddiittiiaa  ssuussppeennssiivvaa  ddee  vvaalliiddiittaattee  pprriinn  ccaarree  pprreesseeddiinntteellee  ddee  sseeddiinnttaa  nnuu  
eessttee  ddiirreeccttoorr  aall  ssoocciieettaattiiii..  IInn  ccaazz  ddee  ppaarriittaattee  ddee  vvoottuurrii  ssii  ddaaccaa  pprreesseeddiinntteellee  nnuu  
bbeenneeffiicciiaazzaa  ddee  vvoott  ddeecciissiivv,,  pprrooppuunneerreeaa  ssuuppuussaa  vvoottuulluuii  ssee  ccoonnssiiddeerraa  rreessppiinnssaa..  

IInn  ccaazzuurrii  eexxcceeppttiioonnaallee,,  jjuussttiiffiiccaattee  pprriinn  uurrggeennttaa  ssiittuuaattiieeii  ssii  pprriinn  iinntteerreessuull  
ssoocciieettaattiiii,,  ddeecciizziiiillee  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ppoott  ffii  lluuaattee  pprriinn  vvoottuull  uunnaanniimm  
eexxpprriimmaatt  iinn  ssccrriiss  aall  mmeemmbbrriilloorr,,  ffaarraa  aa  mmaaii  ffii  nneecceessaarraa  oo  iinnttrruunniirree  aa  rreessppeeccttiivvuulluuii  
oorrggaann..  AAcceeaassttaa  pprroocceedduurraa  nnuu  eessttee  ppoossiibbiillaa  iinn  ccaazzuull  ddeecciizziiiilloorr  rreeffeerriittooaarree  llaa  ssiittuuaattiiiillee  
ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee  oorrii  llaa  ccaappiittaalluull  aauuttoorriizzaatt..  
  

AARRTT..1155..  AATTRRIIBBUUTTIIIILLEE  CCOONNSSIILLIIUULLUUII  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIEE..   
  
CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  eessttee  iinnssaarrcciinnaatt  ccuu  iinnddeepplliinniirreeaa  ttuuttuurroorr  aacctteelloorr  

nneecceessaarree  ssii  uuttiillee  ppeennttrruu  rreeaalliizzaarreeaa  oobbiieeccttuulluuii  ddee  aaccttiivviittaattee  aall  ssoocciieettaattiiii,,  ccuu  eexxcceeppttiiaa  
cceelloorr  rreezzeerrvvaattee  ddee  lleeggee  ppeennttrruu  AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  aa  aaccttiioonnaarriilloorr..  

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  aarree  uurrmmaattooaarreellee  ccoommppeetteennttee  ddee  bbaazzaa,,  ccaarree  nnuu  ppoott  ffii  
ddeelleeggaattee  ddiirreeccttoorriilloorr::  

  aa))      ssttaabbiilliirreeaa  ddiirreeccttiiiilloorr  pprriinncciippaallee  ddee  aaccttiivviittaattee  ssii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  aallee  ssoocciieettaattiiii;;  
  bb))  ssttaabbiilliirreeaa  ssiisstteemmuulluuii  ccoonnttaabbiill  ssii  ddee  ccoonnttrrooll  ffiinnaanncciiaarr  ssii  aapprroobbaarreeaa    

ppllaanniiffiiccaarriiii  ffiinnaanncciiaarree;;  
cc))        nnuummiirreeaa  ssii  rreevvooccaarreeaa  ddiirreeccttoorriilloorr  ssii  ssttaabbiilliirreeaa  rreemmuunneerraattiieeii  lloorr;;  
dd))        ssuupprraavveegghheerreeaa  aaccttiivviittaattiiii  ddiirreeccttoorriilloorr;;  
ee))        pprreeggaattiirreeaa  rraappoorrttuulluuii  aannuuaall,,  oorrggaanniizzaarreeaa  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  ssii  

iimmpplleemmeennttaarreeaa  hhoottaarraarriilloorr  aacceesstteeiiaa;;  



 12

ff))      iinnttrroodduucceerreeaa  cceerreerriiii  ppeennttrruu  ddeesscchhiiddeerreeaa  pprroocceedduurriiii  iinnssoollvveenntteeii  ssoocciieettaattiiii,,  
ppoottrriivviitt  LLeeggiiii  nnrr..  8855//22000066  pprriivviinndd  pprroocceedduurraa  iinnssoollvveenntteeii;;  

gg))      sscchhiimmbbaarreeaa  oobbiieeccttuulluuii  ddee  aaccttiivviittaattee  aall  ssoocciieettaattiiii  ccuu  eexxcceeppttiiaa  ddoommeenniiuulluuii  ssii    
aaccttiivviittaattiiii  pprriinncciippaallee  aa  ssoocciieettaattiiii;;  

ii))      ddoobbaannddiirreeaa,,  iinnssttrraaiinnaarreeaa,,  sscchhiimmbbuull  ssaauu  ccoonnssttiittuuiirreeaa  iinn  ggaarraannttiiee  aa  aaccttiivveelloorr  
ddiinn  ccaatteeggoorriiaa  aaccttiivveelloorr  iimmoobbiilliizzaattee  aallee  ssoocciieettaattiiii,,  aa  ccaarroorr  vvaallooaarree  nnuu  
ddeeppaasseessttee,,  iinnddiivviidduuaall  ssaauu  ccuummuullaatt,,  ppee  dduurraattaa  uunnuuii  eexxeerrcciittiiuu  ffiinnaanncciiaarr,,  2200%%  
ddiinn  ttoottaalluull  aaccttiivveelloorr  iimmoobbiilliizzaattee,,  mmaaii  ppuuttiinn  ccrreeaanntteellee..  

jj))        iinncchhiirriieerriillee  ddee  aaccttiivvee,,  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddaa  mmaaii  mmaarree  ddee  uunn  aann,,  aa  ccaarroorr  vvaallooaarree  
iinnddiivviidduuaallaa  ssaauu  ccuummuullaattaa  ffaattaa  ddee  aacceellaassii  ccoo--ccoonnttrraaccttaanntt  ssaauu  ppeerrssooaannee  
iimmpplliiccaattee,,  oorrii  ccaarree  aaccttiioonneeaazzaa  iinn  mmoodd  ccoonncceerrttaatt  nnuu  ddeeppaasseessttee  2200  %%  ddiinn  
vvaallooaarreeaa  ttoottaalluulluuii  aaccttiivveelloorr  iimmoobbiilliizzaattee,,  mmaaii  ppuuttiinn  ccrreeaanntteellee  llaa  ddaattaa  
iinncchheeiieerriiii  aaccttuulluuii  jjuurriiddiicc,,  pprreeccuumm  ssii  aassoocciieerriillee  ppee  oo  ppeerriiooaaddaa  mmaaii  mmaarree  ddee  
uunn  aann,,  ccaarree  nnuu  ddeeppaasseesscc  aacceeeeaassii  vvaallooaarree;;  

  
LLiitteerraa  gg))  ddeelleeggaattaa  iinn  ccoommppeetteennttaa  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ddiinn  ccoommppeetteennttaa  

AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  eexxttrraaoorrddiinnaarree,,  vvaa  ffii  eexxeerrcciittaattaa  ccuu  iinnddeepplliinniirreeaa  ddiissppoozziittiiiilloorr  aarrtt..113311  
aalliinn..((44  ))  ssii  ((55)),,  aallee  aarrtt..113322,,  ccuu  eexxcceeppttiiaa  aalliinn..  ((66)),,  pprreeccuumm  ssii  aallee  aarrtt..113333  ddiinn  LLeeggeeaa  
nnrr..3311//11999900  rreeppuubblliiccaattaa  ssii  aaccttuuaalliizzaattaa  ccaarree  ssee  aapplliiccaa  ddeecciizziiiilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  
aaddmmiinniissttrraattiiee  iinn  mmoodd  ccoorreessppuunnzzaattoorr..    

HHoottaarraarriillee  lluuaattee  ddee  CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee,,  iinn  eexxeerrcciittiiuull  aattrriibbuuttiiuunniilloorr  
ddeelleeggaattee  ddee  AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  eexxttrraaoorrddiinnaarraa  aa  aaccttiioonnaarriilloorr,,  vvoorr  aavveeaa  aacceellaassii  rreeggiimm  ccaa  
ssii  hhoottaarraarriillee  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  aa  aaccttiioonnaarriilloorr,,  iinn  cceeeeaa  ccee  pprriivveessttee  ppuubblliicciittaatteeaa  aacceessttoorraa  
ssii  ppoossiibbiilliittaatteeaa  ddee  ccoonntteessttaarree  iinn  iinnssttaannttaa,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  pprreevveeddeerriillee  aarrtt..223366  ddiinn  
LLeeggeeaa  nnrr..229977//22000044..  

MMeemmbbrriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  iissii  vvoorr  eexxeerrcciittaa  mmaannddaattuull  ccuu  llooiiaalliittaattee,,  iinn  
iinntteerreessuull  ssoocciieettaattiiii..  

AAddmmiinniissttrraattoorruull  nnuu  iinnccaallccaa  aacceeaassttaa  oobblliiggaattiiee  ddaaccaa,,  iinn  mmoommeennttuull  lluuaarriiii  uunneeii  
ddeecciizziiii  ddee  aaffaacceerrii,,  eell  eessttee  iinn  mmoodd  rreezzoonnaabbiill  iinnddrreeppttaattiitt  ssaa  ccoonnssiiddeerree  ccaa  aaccttiioonneeaazzaa  iinn  
iinntteerreessuull  ssoocciieettaattiiii  ssii  ppee  bbaazzaa  uunnoorr  iinnffoorrmmaattiiii  aaddeeccvvaattee..  

DDeecciizziiaa  ddee  aaffaacceerrii  eessttee  oorriiccee  ddeecciizziiee  ddee  aa  lluuaa  ssaauu  ddee  aa  nnuu  lluuaa  aannuummiittee  mmaassuurrii  ccuu  
pprriivviirree  llaa  aaddmmiinniissttrraarreeaa  ssoocciieettaattiiii..  

MMeemmbbrriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  nnuu  aauu  vvooiiee  ssaa  ddiivvuullggee  iinnffoorrmmaattiiiillee  
ccoonnffiiddeennttiiaallee  ssii  sseeccrreetteellee  ddee  aaffaacceerrii  aallee  ssoocciieettaattiiii,,  llaa  ccaarree  aauu  aacccceess  iinn  ccaalliittaatteeaa  lloorr  ddee  
aaddmmiinniissttrraattoorrii..  AAcceeaassttaa  oobblliiggaattiiee  llee  rreevviinnee  ssii  dduuppaa  iinncceettaarreeaa  mmaannddaattuulluuii  ddee  
aaddmmiinniissttrraattoorr..  

CCoonnttiinnuuttuull  ssii  dduurraattaa  oobblliiggaattiiiilloorr  pprreevvaazzuuttee  llaa  aalliinniiaattuull  pprreecceeddeenntt  ssuunntt  pprreevvaazzuuttee  
iinn  ccoonnttrraaccttuull  ddee  mmaannddaatt..  
  IInn  tteemmeeiiuull  aarrtt..114433  aalliinn..  ((11))  ssii  ((44)),,  ccoorroobboorraatt  ccuu  aarrtt..  114433 22  aalliinn..  ((11))  ssii  ((44)),,  

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  rreepprreezziinnttaa  ssoocciieettaatteeaa  iinn  rraappoorrtt  ccuu  tteerrttiiii  ssii  iinn  jjuussttiittiiee  pprriinn  
pprreesseeddiinntteellee  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee..  

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee    ddeelleeaaggaa  ccoonndduucceerreeaa  ssoocciieettaattiiii  ccaattrree  ddiirreeccttoorruull  
ggeenneerraall  ssii  ddiirreeccttoorruull  eeccoonnoommiicc,,  ccaarree  eexxeerrcciittaa  iimmpprreeuunnaa  aattrriibbuuttiiiillee  ddeelleeggaattee..  

DDiirreeccttoorriiii  ssuunntt  rreessppoonnssaabbiillii  ccuu  lluuaarreeaa  ttuuttuurroorr  mmaassuurriilloorr  aaffeerreennttee  ccoonndduucceerriiii  
ssoocciieettaattiiii,,  iinn  lliimmiitteellee  oobbiieeccttuulluuii  ddee  aaccttiivviittaattee  aall  ssoocciieettaattiiii  ssii  ccuu  rreessppeeccttaarreeaa  



 13

ccoommppeetteenntteelloorr  eexxcclluussiivvee  rreezzeerrvvaattee  ddee  lleeggee  ssaauu  ddee  AAccttuull  ccoonnssttiittuuttiivv  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  
aaddmmiinniissttrraattiiee  ssii  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  aa  aaccttiioonnaarriilloorr..  

MMoodduull  ddee  oorrggaanniizzaarree  aa  aaccttiivviittaattiiii  ddiirreeccttoorriilloorr  ppooaattee  ffii  ssttaabbiilliitt  pprriinn  ddeecciizziiee  aa  
CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee..  

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  eessttee  iinnssaarrcciinnaatt  ccuu  ssuupprraavveegghheerreeaa  aaccttiivviittaattiiii  
ddiirreeccttoorriilloorr..  OOrriiccee  aaddmmiinniissttrraattoorr  ppooaattee  ssoolliicciittaa  ddiirreeccttoorriilloorr  iinnffoorrmmaattiiii  ccuu  pprriivviirree  llaa  
ccoonndduucceerreeaa  ooppeerraattiivvaa  aa  ssoocciieettaattiiii,,  ssoolliicciittaarree  ccee  ttrreebbuuiiee  aapprroobbaattaa  ddee  ccaattrree  CCoonnssiilliiuull  ddee  
aaddmmiinniissttrraattiiee..  DDiirreeccttoorriiii  vvoorr  iinnffoorrmmaa  CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  iinn  mmoodd  rreegguullaatt  ssii  
ccuupprriinnzzaattoorr  aassuupprraa  ooppeerraattiiuunniilloorr  iinnttrreepprriinnssee  ssii  aassuupprraa  cceelloorr  aavvuuttee  iinn  vveeddeerree..  

DDiirreeccttoorriiii,,  ccuu  eexxcceeppttiiaa  ddiirreeccttoorruulluuii  ggeenneerraall,,  ppoott  ffii  rreevvooccaattii  oorriiccaanndd  ddee  ccaattrree  
CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee..    

MMeemmbbrriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ssuunntt  oobblliiggaattii  ssaa  ppaarrttiicciippee  llaa  aadduunnaarriillee  
ggeenneerraallee  aallee  aaccttiioonnaarriilloorr..  

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ttrreebbuuiiee  ssaa  pprreezziinnttee  aauuddiittoorruulluuii  iinntteerrnn  ssii  aauuddiittoorruulluuii  
ffiinnaanncciiaarr,,  ccuu  cceell  ppuuttiinn  3300  ddee  zziillee  iinnaaiinnttee  ddee  zziiuuaa  ssttaabbiilliittaa  ppeennttrruu  sseeddiinnttaa  aadduunnaarriiii  
ggeenneerraallee  ssiittuuaattiiaa  ffiinnaanncciiaarraa  aannuuaallaa  ppeennttrruu  eexxeerrcciittiiuull  ffiinnaanncciiaarr  pprreecceeddeenntt,,  iinnssoottiittaa  ddee  
rraappoorrttuull  lloorr  ssii  ddee  ddooccuummeenntteellee  jjuussttiiffiiccaattiivvee..  

DDaaccaa  CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ccoonnssttaattaa  ccaa,,  iinn  uurrmmaa  uunnoorr  ppiieerrddeerrii,,  ssttaabbiilliittee  
pprriinn  ssiittuuaattiiiillee  ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee  aapprroobbaattee  ccoonnffoorrmm  lleeggiiii,,  aaccttiivvuull  nneett  aall  ssoocciieettaattiiii,,  
ddeetteerrmmiinnaatt  ccaa  ddiiffeerreennttaa  iinnttrree  ttoottaalluull  aaccttiivveelloorr  ssii  ttoottaalluull  ddaattoorriiiilloorr  aacceesstteeiiaa,,  ss--aa  
ddiimmiinnuuaatt  llaa  mmaaii  ppuuttiinn  ddee  jjuummaattaattee  ddiinn  vvaallooaarreeaa  ccaappiittaalluulluuii  ssoocciiaall  ssuubbssccrriiss,,  vvaa  
ccoonnvvooccaa  ddee  iinnddaattaa  aadduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  eexxttrraaoorrddiinnaarraa  ppeennttrruu  aa  ddeecciiddee  ddaaccaa  ssoocciieettaatteeaa  
ttrreebbuuiiee  ssaa  ffiiee  ddiizzoollvvaattaa..  

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  iinnrreeggiissttrreeaazzaa  llaa  rreeggiissttrruull  ccoommeerrttuulluuii  nnuummeellee  
ppeerrssooaanneelloorr  iimmppuutteerrnniicciittee  ssaa  rreepprreezziinnttee  ssoocciieettaatteeaa,,  ccuu    mmeennttiiuunneeaa  mmoodduulluuii  iinn  ccaarree  
aacceesstteeaa  aaccttiioonneeaazzaa,,  ssiinngguurree  ssaauu  iimmpprreeuunnaa..  AAcceesstteeaa  ddeeppuunn  llaa  RReeggiissttrruull  ccoommeerrttuulluuii  
ssppeecciimmeennee  ddee  sseemmnnaattuurraa..  

  
  
AARRTT..  1166..  RRAASSPPUUNNDDEERREEAA  CCOONNSSIILLIIUULLUUII  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIEE..   
  
AAddmmiinniissttrraattoorriiii  ssuunntt  rraassppuunnzzááttoorrii  ddee  iinnddeepplliinniirreeaa  ttuuttuurroorr  oobblliiggaattiiiilloorr,,  ppoottrriivviitt  

pprreevveeddeerriilloorr  aarrtt..  7722  ssii  aarrtt..7733  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  3311//11999900  rreeppuubblliiccaattaa  ssii  aaccttuuaalliizzaattaa..  
AAddmmiinniissttrraattoorriiii  rraassppuunndd  ffaattaa  ddee  ssoocciieettaattee  ppeennttrruu  pprreejjuuddiicciiiillee  ccaauuzzaattee  pprriinn  aacctteellee  

iinnddeepplliinniittee  ddee  ddiirreeccttoorrii  ssaauu  ddee  ppeerrssoonnaalluull  iinnccaaddrraatt,,  ccaanndd  ddaauunnaa  nnuu  ss--aarr  ffii  pprroodduuss  ddaaccaa  
eeii  aarr  ffii  eexxeerrcciittaatt  ssuupprraavveegghheerreeaa  iimmppuussaa  ddee  iinnddaattoorriirriillee  ffuunnccttiieeii  lloorr..  

DDiirreeccttoorriiii  vvoorr  iinnssttiiiinnttaa  CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ddee  ttooaattee  nneerreegguulliillee  ccoonnssttaattaattee  
ccuu  ooccaazziiaa  iinnddeepplliinniirriiii  aattrriibbuuttiiiilloorr  lloorr..  

AAddmmiinniissttrraattoorriiii  ssuunntt  ssoolliiddaarr  rraassppuunnzzaattoorrii  ccuu  pprreeddeecceessoorriiii  lloorr  iimmeeddiiaattii  ddaaccaa,,  
aavvaanndd  ccuunnoossttiinnttaa  ddee  nneerreegguulliillee  ssaavvaarrssiittee  ddee  aacceessttiiaa,,  nnuu  llee  ccoommuunniiccaa  aauuddiittoorriilloorr  iinntteerrnnii  
ssii  aauuddiittoorruulluuii  ffiinnaanncciiaarr..RRaassppuunnddeerreeaa  ppeennttrruu  aacctteellee  ssaavvaarrssiittee  ssaauu  ppeennttrruu  oommiissiiuunnii  nnuu  ssee  
iinnttiinnddee  ssii  llaa  aaddmmiinniissttrraattoorriiii  ccaarree  aauu  ffaaccuutt  ssaa  ssee  ccoonnsseemmnneezzee,,  iinn  rreeggiissttrruull  ddeecciizziiiilloorr  
CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee,,  iimmppoottrriivviirreeaa  lloorr  ssii  aauu  iinnccuunnoossttiinnttaatt  ddeesspprree  aacceeaassttaa,,  iinn  
ssccrriiss,,  aauuddiittoorriiii  iinntteerrnnii  ssii  aauuddiittoorruull  ffiinnaanncciiaarr..  

AAddmmiinniissttrraattoorruull  ccaarree  aarree  iinnttrr--oo  aannuummiittaa  ooppeerraattiiuunnee,,  ddiirreecctt  ssaauu  iinnddiirreecctt,,  iinntteerreessee  
ccoonnttrraarree  iinntteerreesseelloorr  ssoocciieettaattiiii  ttrreebbuuiiee  ssaa  iiii  iinnssttiiiinntteezzee  ddeesspprree  aacceeaassttaa  ppee  cceeiillaallttii  
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aaddmmiinniissttrraattoorrii  ssii  ppee  aauuddiittoorrii  iinntteerrnnii  ssii  ssaa  nnuu  iiaa  ppaarrttee  llaa  nniicciioo  ddeelliibbeerraarree  pprriivviittooaarree  llaa  
aacceeaassttaa  ooppeerraattiiuunnee..  AAcceeeeaassii  oobblliiggaattiiee  oo  aarree  aaddmmiinniissttrraattoorruull  iinn  ccaazzuull  iinn  ccaarree,,  iinnttrr--oo  
aannuummiittaa  ooppeerraattiiuunnee,,  ssttiiee  ccaa  ssuunntt  iinntteerreessaattee  ssoottuull  ssaauu  ssoottiiaa  ssaa,,  rruuddeellee  oorrii  aaffiinniiii  ssaaii  ppaannaa  
llaa  ggrraadduull  aall  IIVV--lleeaa  iinncclluussiivv..  

AAddmmiinniissttrraattoorruull  ccaarree  nnuu  aa  rreessppeeccttaatt  pprreevveeddeerriillee  rraassppuunnddee  ppeennttrruu  ddaauunneellee  ccaarree  
aauu  rreezzuullttaatt  ppeennttrruu  ssoocciieettaattee..  

EEssttee  iinntteerrzziissaa  ccrreeddiittaarreeaa  ddee  ccaattrree  ssoocciieettaattee  aa  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  aacceesstteeiiaa,,  pprriinn  
iinntteerrmmeeddiiuull  uunnoorr  ooppeerraattiiuunnii  pprreeccuumm::  
        aa))      aaccoorrddaarreeaa  ddee  iimmpprruummuuttuurrii  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr;;  
        bb))  aaccoorrddaarreeaa  ddee  aavvaannttaajjee  ffiinnaanncciiaarree  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  ccuu  ooccaazziiaa  ssaauu  uulltteerriioorr  

iinncchheeiieerriiii  ddee  ccaattrree  ssoocciieettaattee  ccuu  aacceessttiiaa  ddee  ooppeerraattiiuunnii  ddee  lliivvrraarree  ddee  bbuunnuurrii,,  
pprreessttaarrii  ddee  sseerrvviicciiii  ssaauu  eexxeeccuuttaarree  ddee  lluuccrraarrii;;  

        cc))  ggaarraannttaarreeaa  ddiirreeccttaa  oorrii  iinnddiirreeccttaa,,  iinn  ttoott  ssaauu  iinn  ppaarrttee,,  aa  oorriiccaarroorr  iimmpprruummuuttuurrii  
aaccoorrddaattee  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr,,  ccoonnccoommiitteennttaa  oorrii  uulltteerriiooaarraa  aaccoorrddaarriiii  iimmpprruummuuttuulluuii;;  

        dd))  ggaarraannttaarreeaa  ddiirreeccttaa  oorrii  iinnddiirreeccttaa,,  iinn  ttoott  ssaauu  iinn  ppaarrttee,,  aa  eexxeeccuuttaarriiii  ddee  ccaattrree  
aaddmmiinniissttrraattoorrii  aa  oorriiccaarroorr  aallttee  oobblliiggaattiiii  ppeerrssoonnaallee  aallee  aacceessttoorraa  ffaattaa  ddee  tteerrttee  
ppeerrssooaannee;;  

        ee))  ddoobbaannddiirreeaa  ccuu  ttiittlluu  oonneerrooss  oorrii  ppllaattaa,,  iinn  ttoott  ssaauu  iinn  ppaarrttee,,  aa  uunneeii  ccrreeaannttee  ccee  aarree  
ddrreepptt  oobbiieecctt  uunn  iimmpprruummuutt  aaccoorrddaatt  ddee  oo  tteerrttaa  ppeerrssooaannaa  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  oorrii  oo  
aallttaa  pprreessttaattiiee  ppeerrssoonnaallaa  aa  aacceessttoorraa..  
PPrreevveeddeerriillee  ssuunntt  aapplliiccaabbiillee  ssii  ooppeerraattiiuunniilloorr  iinn  ccaarree  ssuunntt  iinntteerreessaattii  ssoottuull  ssaauu  

ssoottiiaa,,  rruuddeellee  oorrii  aaffiinniiii  ppaannaa  llaa  ggrraadduull  aall  IIVV--lleeaa  iinncclluussiivv  aaii  aaddmmiinniissttrraattoorruulluuii;;  ddee  
aasseemmeenneeaa,,  ddaaccaa  ooppeerraattiiuunneeaa  pprriivveessttee  oo  ssoocciieettaattee  cciivviillaa  ssaauu  ccoommeerrcciiaallaa  llaa  ccaarree  uunnaa  
ddiinnttrree  ppeerrssooaanneellee  aanntteerriioorr  mmeennttiioonnaattee  eessttee  aaddmmiinniissttrraattoorr  oorrii  ddeettiinnee,,  ssiinngguurraa  ssaauu  
iimmpprreeuunnaa  ccuu  uunnaa  ddiinnttrree  ppeerrssooaanneellee  ssuuss--mmeennttiioonnaattee,,  oo  ccoottaa  ddee  cceell  ppuuttiinn  2200%%  ddiinn  
vvaallooaarreeaa  ccaappiittaalluulluuii  ssoocciiaall  ssuubbssccrriiss..  

SSuubb  rreezzeerrvvaa  ddiissppoozziittiiiilloorr  aarrtt..  4444 11  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  3311//11999900,,  rreeppuubblliiccaattaa,,  ssuubb  
ssaannccttiiuunneeaa  nnuulliittaattiiii,,  aaddmmiinniissttrraattoorruull  vvaa  ppuutteeaa,,  iinn  nnuummee  pprroopprriiuu,,  ssaa  iinnssttrraaiinneezzee,,  
rreessppeeccttiivv  ssaa  ddoobbaannddeeaassccaa,,  bbuunnuurrii  ccaattrree  ssaauu  ddee  llaa  ssoocciieettaattee,,  aavvaanndd  oo  vvaallooaarree  ddee  ppeessttee  
1100%%  ddiinn  vvaallooaarree  aaccttiivveelloorr  nneettee  aallee  ssoocciieettaattiiii,,  nnuummaaii  dduuppaa  oobbttiinneerreeaa  AApprroobbaarriiii  
aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee  eexxttrraaoorrddiinnaarree,,  iinn  ccoonnddiittiiiillee  pprreevvaazzuuttee  llaa  aarrtt..  111155  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  
3311//11999900  rreeppuubblliiccaattaa  ssii  aaccttuuaalliizzaattaa..  

AAddmmiinniissttrraattoorriiii  ssuunntt  oobblliiggaattii  ssaa  rraappoorrtteezzee,,  ddee  iinnddaattaa,,  oorriiccee  aacctt  jjuurriiddiicc  iinncchheeiiaatt  
ddee  ccaattrree  ssoocciieettaattee  ccuu  aaddmmiinniissttrraattoorriiii,,  aannggaajjaattiiii,,  aaccttiioonnaarriiii  ccaarree  ddeettiinn  ccoonnttrroolluull,,  iinn  
iinntteelleessuull  pprreevveeddeerriilloorr  LLeeggiiii  nnrr..229977//22000044,,  pprreeccuumm  ssii  ccuu  ppeerrssooaanneellee  iimmpplliiccaattee  ccuu  
aacceessttiiaa,,  aa  ccaarroorr  vvaallooaarree  ccuummuullaattaa  rreepprreezziinnttaa  cceell  ppuuttiinn  eecchhiivvaalleennttuull  iinn  lleeii  aa  5500..000000  
eeuurroo..  

AAddmmiinniissttrraattoorriiii  ssuunntt  oobblliiggaattii  ssaa  iinncchheeiiee  oo  aassiigguurraarree  ppeennttrruu  rraassppuunnddeerreeaa  
pprrooffeessiioonnaallaa..  
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CCAAPPIITTOOLLUULL  VVII..  
  DDIIRREECCTTOORRIIII..  

  
AARRTT..1177..  OORRGGAANNIIZZAARREEAA  CCOONNDDUUCCEERRIIII  SSOOCCIIEETTAATTIIII..  
  
IInnaaiinnttee  ddee  aa  ffii  nnuummiittaa  ddiirreeccttoorr,,  ppeerrssooaannaa  nnoommiinnaalliizzaattaa  vvaa  aadduuccee  llaa  ccuunnoossttiinnttaa  

oorrggaannuulluuii  ssoocciieettaattiiii  iinnssaarrcciinnaatt  ccuu  nnuummiirreeaa  ssaa  ccuu  pprriivviirree  llaa  aassppeeccttee  rreelleevvaannttee  pprreevvaazzuuttee  
llaa  aarrtt..  1155331155  ssii  1155331166  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..3311//11999900  rreeppuubblliiccaattaa  ssii  aaccttuuaalliizzaattaa..  
  DDiirreeccttoorriiii  ssoocciieettaattiiii  ssuunntt  ppeerrssooaannee  ffiizziiccee..  
  

AARRTT..1188..  MMOODDUULL  DDEE  LLUUCCRRUU  AALL  DDIIRREECCTTOORRIILLOORR..  
    

DDiirreeccttoorriiii  ssoocciieettaattiiii  nnuu  vvoorr  ppuutteeaa  ffii,,  ffaarraa  aauuttoorriizzaarreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  
aaddmmiinniissttrraattiiee,,  ddiirreeccttoorrii,,  aaddmmiinniissttrraattoorrii,,  mmeemmbbrriiii  aaii  ddiirreeccttoorraattuulluuii  oorrii  aaii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  
ssuupprraavveegghheerree,,  cceennzzoorrii  ssaauu,,  dduuppaa  ccaazz,,  aauuddiittoorrii  iinntteerrnnii  oorrii  aassoocciiaattii  ccuu  rraassppuunnddeerree  
nneelliimmiittaattaa,,  iinn  aallttee  ssoocciieettaattii  ccoonnccuurreennttee  ssaauu  aavvaanndd  aacceellaassii  oobbiieecctt  ddee  aaccttiivviittaattee,,  nniiccii  nnuu  
ppoott  eexxeerrcciittaa  aacceellaassii  ccoommeerrtt  ssaauu  aallttuull  ccoonnccuurreenntt,,  ppee  ccoonntt  pprroopprriiuu  ssaauu  aall  uunneeii  ppeerrssooaannee,,  
ssuubb  ppeeddeeaappssaa  rreevvooccaarriiii  ssii  rraassppuunnddeerriiii  ppeennttrruu  ddaauunnee..  
  

AARRTT..  1199..  AATTRRIIBBUUTTIIIILLEE  DDIIRREECCTTOORRIILLOORR..   
  
  DDiirreeccttoorriiii  iissii  vvoorr  eexxeerrcciittaa  mmaannddaattuull  ccuu  llooiiaalliittaattee,,  iinn  iinntteerreessuull  ssoocciieettaattiiii..  

DDiirreeccttoorriiii  nnuu  iinnccaallccaa  aacceeaassttaa  oobblliiggaattiiee  ddaaccaa,,  iinn  mmoommeennttuull  lluuaarriiii  uunneeii  ddeecciizziiii  ddee  
aaffaacceerrii,,  eeii  ssuunntt  iinn  mmoodd  rreezzoonnaabbiill  iinnddrreeppttaattiittii  ssaa  ccoonnssiiddeerree  ccaa  aaccttiioonneeaazzaa  iinn  iinntteerreessuull  
ssoocciieettaattiiii  ssii  ppee  bbaazzaa  uunnoorr  iinnffoorrmmaattiiii  aaddeeccvvaattee..  

DDeecciizziiaa  ddee  aaffaacceerrii  eessttee  oorriiccee  ddeecciizziiee  ddee  aa  lluuaa  ssaauu  ddee  aa  nnuu  lluuaa  aannuummiittee  mmaassuurrii  ccuu  
pprriivviirree  llaa  ccoonndduucceerreeaa  ssoocciieettaattiiii..  

DDiirreeccttoorriiii  nnuu  aauu  vvooiiee  ssaa  ddiivvuullggee  iinnffoorrmmaattiiiillee  ccoonnffiiddeennttiiaallee  ssii  sseeccrreetteellee  ddee  
aaffaacceerrii  aallee  ssoocciieettaattiiii,,  llaa  ccaarree  aauu  aacccceess  iinn  ccaalliittaatteeaa  lloorr  ddee  ddiirreeccttoorrii..  AAcceeaassttaa  oobblliiggaattiiee  llee  
rreevviinnee  ssii  dduuppaa  iinncceettaarreeaa  mmaannddaattuulluuii  ddee  ddiirreeccttoorrii,,  iinn  ccoonnddiittiiiillee  pprreevvaazzuuttee  iinn  ccoonnttrraaccttuull  
ddee  mmaannddaatt..  CCoonnttiinnuuttuull  ssii  dduurraattaa  oobblliiggaattiiiilloorr  pprreevvaazzuuttee  llaa  aalliinniiaattuull  pprreecceeddeenntt  ssuunntt  
ppeevvaazzuuttee  iinn  ccoonnttrraaccttuull  ddee  mmaannddaatt..  

DDiirreeccttoorriiii  ttrreebbuuiiee  ssaa  iinncchheeiiee  oo  aassiigguurraarree  ppeennttrruu  rraassppuunnddeerree  pprrooffeessiioonnaallaa..  
DDiirreeccttoorriiii  ssuunntt  oobblliiggaattii  ssaa  ppaarrttiicciippee  llaa  aadduunnaarriillee  ggeenneerraallee  aallee  aaccttiioonnaarriilloorr..  

  
AARRTT..  2200..  RRAASSPPUUNNDDEERREEAA  DDIIRREECCTTOORRIILLOORR..   

  
  DDiirreeccttoorriiii  ssuunntt  rraassppuunnzzaattoorrii  ppeennttrruu  nneeiinnddeepplliinniirreeaa  iinnddaattoorriirriilloorr  lloorr..  PPrreevveeddeerriillee  
aarrtt..  113377  aalliinn..  ((33)),,  aallee  aarrtt..  11444411,,    11444422,,  11444433,,  11444444,,  115500  ssii  aallee  aarrtt..1155331122  aalliinn..  ((44))  ddiinn  
LLeeggeeaa  nnrr..3311//11999900  ccuu  mmooddiiffiiccaarriillee  ssii  ccoommpplleettaarriillee  uulltteerriiooaarree  ssee  aapplliiccaa  ddiirreeccttoorriilloorr  iinn  
aacceelleeaassii  ccoonnddiittiiii  ccaa  ssii  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr..  
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CCAAPPIITTOOLLUULL  VVIIII..  
GGEESSTTIIUUNNEEAA  SSOOCCIIEETTAATTIIII..  

  
  

AARRTT..  2211..  AAUUDDIITTUULL  FFIINNAANNCCIIAARR,,  AAUUDDIITTUULL  IINNTTEERRNN  SSII  CCEENNZZOORRIIII..  
  
SSiittuuaattiiiillee  ffiinnaanncciiaarree  aallee  ssoocciieettaattiiii  vvoorr  ffii  aauuddiittaattee  ddee  ccaattrree  aauuddiittoorrii  ffiinnaanncciiaarrii,,  

ppeerrssooaannee  ffiizziiccee  ssaauu  ppeerrssooaannee  jjuurriiddiiccee,,  iinn  ccoonnddiittiiiillee  pprreevvaazzuuttee  ddee  lleeggee..  AAuuddiittoorruull  
ffiinnaanncciiaarr  aall  SSCC  PPRRIIMMCCOOMM  SSAA  eessttee  SSCC  CCIIPPLL  EEXXPPEERRTT  AAUUDDIITT  SSRRLL,,  iinnmmaattrriiccuullaattaa  
llaa  OORRCCMMBB  ssuubb  nnrr..JJ4400//2211559933//22000044,,  CCIIFF  1177006677119966,,  aauuttoorriizzaattiiaa  CCAAFFRR  nnrr..555599//22000044,,  
aauuttoorriizzaattiiaa  CCEECCCCAARR  nnrr..000022886677//22000055,,  sseeddiiuull  ssoocciiaall  iinn  BBuuccuurreessttii,,  ssttrr..  FFaabbrriiccaa  ddee  
gghheeaattaa  nnrr..1199,,  bbll..9966,,  eett..66,,  aapp..3388,,  sseeccttoorr  22,,  rreepprreezzeennttaattaa  lleeggaall  ddee  LLeennuuttaa  PPeettrree..  

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  iinnrreeggiissttrreeaazzaa  llaa  rreeggiissttrruull  ccoommeerrttuulluuii  oorriiccee  sscchhiimmbbaarree  
aa  aauuddiittoorruulluuii  iinntteerrnn  ssii  aa  aauuddiittoorruulluuii  ffiinnaanncciiaarr..  

AAuuddiittoorriiii  iinntteerrnnii  ssuunntt  oobblliiggaattii  ssaa  ssuupprraavveegghheezzee  ggeessttiiuunneeaa  ssoocciieettaattiiii,,  ssaa  vveerriiffiiccee  
ddaaccaa  ssiittuuaattiiiillee  ffiinnaanncciiaarree  ssuunntt  lleeggaall  iinnttooccmmiittee  ssii  iinn  ccoonnccoorrddaannttaa  ccuu  rreeggiissttrreellee,,  ddaaccaa  
aacceesstteeaa  ddiinn  uurrmmaa  ssuunntt  ttiinnuuttee  rreegguullaatt  ssii  ddaaccaa  eevvaalluuaarreeaa  eelleemmeenntteelloorr  ppaattrriimmoonniiaallee  ss--aa  
ffaaccuutt  ccoonnffoorrmm  rreegguulliilloorr  ssttaabbiilliittee  ppeennttrruu  iinnttooccmmiirreeaa  ssii  pprreezzeennttaarreeaa  ssiittuuaattiiiilloorr  
ffiinnaanncciiaarree..    

MMooddaalliittaatteeaa  ssii  pprroocceedduurraa  ddee  rraappoorrttaarree  aa  aauuddiittoorriilloorr  iinntteerrnnii  vvoorr  ffii  ssttaabbiilliittee  pprriinn  
hhoottaarraarreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ssii  ppoottrriivviitt  rreegglleemmeennttaarriiii  pprrooffeessiieeii..  

AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  ppooaattee  aapprroobbaa  ssiittuuaattiiiillee  ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee  nnuummaaii  ddaaccaa  
aacceesstteeaa  ssuunntt  iinnssoottiittee  ddee  rraappoorrttuull  aauuddiittoorriilloorr  ffiinnaanncciiaarrii..  

AAuuddiittoorriiii  iinntteerrnnii  vvoorr  aadduuccee  llaa  ccuunnoossttiinnttaa  mmeemmbbrriilloorr  ccoonnssiilliiuulluuii  ddee  
aaddmmiinniissttrraattiiee  nneerreegguulliillee  iinn  aaddmmiinniissttrraattiiee  ssii  iinnccaallccaarriillee  ddiissppoozziittiiiilloorr  lleeggaallee  ssii  aallee  
pprreevveeddeerriilloorr  AAccttuulluuii  ccoonnssttiittuuttiivv  ppee  ccaarree  llee  ccoonnssttaattaa,,  iiaarr  ccaazzuurriillee  mmaaii  iimmppoorrttaannttee  llee  vvoorr  
aadduuccee  llaa  ccuunnoossttiinnttaa  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee..  

IInn  ccaazzuull  ssoocciieettaattiilloorr  iinn  ccaarree  aauu  ffoosstt  ddeesseemmnnaattii  aauuddiittoorrii  iinntteerrnnii,,  ppoottrriivviitt  lleeggiiii,,  
oorriiccee  aaccttiioonnaarr  aarree  ddrreeppttuull  ssaa  rreeccllaammee  aacceessttoorraa  ffaapptteellee  ddeesspprree  ccaarree  ccrreedd  ccaa  ttrreebbuuiiee  
vveerriiffiiccaattee..  AAuuddiittoorriiii  iinntteerrnnii  llee  vvoorr  aavveeaa  iinn  vveeddeerree  llaa  iinnttooccmmiirreeaa  rraappoorrttuulluuii  ccaattrree  
CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee..  IInn  ccaazzuull  iinn  ccaarree  rreeccllaammaattiiaa  eessttee  ffaaccuuttaa  ddee  aaccttiioonnaarrii  
rreepprreezzeennttaanndd,,  iinnddiivviidduuaall  ssaauu  iimmpprreeuunnaa,,  cceell  ppuuttiinn  55%%  ddiinn  ccaappiittaalluull  ssoocciiaall  oorrii  oo  ccoottaa  
mmaaii  mmiiccaa,,  aauuddiittoorriiii  iinntteerrnnii  ssuunntt  oobblliiggaattii  ssaa  vveerriiffiiccee  ffaapptteellee  rreeccllaammaattee,,  iiaarr  iinn  ccaazzuull  iinn  
ccaarree  ssuunntt  ccoonnffiirrmmaattee,,  ffiiiinndd  ccoonnsseemmnnaattee  iinnttrr--uunn  rraappoorrtt  ccee  vvaa  ffii  ccoommuunniiccaatt  CCoonnssiilliiuulluuii  
ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  ssii  ppuuss  llaa  ddiissppoozziittiiee  aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee;;  iinn  aacceesstt  ccaazz,,  CCoonnssiilliiuull  ddee  
aaddmmiinniissttrraattiiee  eessttee  oobblliiggaatt  ssaa  ccoonnvvooaaccee  AAdduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa..  

  
AARRTT..  2222..  RREEGGIISSTTRREELLEE  SSOOCCIIEETTAATTIIII..   

  
                ÎÎnn  aaffaarrăă  ddee  eevviiddeennţţeellee  pprreevvăăzzuuttee  ddee  lleeggee,,  ssoocciieettaatteeaa  vvaa  ţţiinnee  uurrmmăăttooaarreellee  rreeggiissttrree  ::  

aa..  uunn  rreeggiissttrruu  aall  aaccttiioonnaarriilloorr  ccaarree  ssaa  aarraattee,,  dduuppaa  ccaazz,,  nnuummeellee  ssii  pprreennuummeellee,,  
ccoodduull  nnuummeerriicc  ppeerrssoonnaall,,  ddeennuummiirreeaa,,  ddoommiicciilliiuull  ssaauu  sseeddiiuull  aaccttiioonnaarriilloorr  ccuu  aaccttiiuunnii  
nnoommiinnaattiivvee,,  pprreeccuumm  ssii  vvaarrssaammiinntteellee  ffaaccuuttee  iinn  ccoonnttuull  aaccttiiuunniilloorr..  EEvviiddeennttaa  aaccttiiuunniilloorr  
ttrraannzzaaccttiioonnaattee  ppee  oo  ppiiaattaa  rreegglleemmeennttaattaa//ssiisstteemm  aalltteerrnnaattiivv  ddee  ttrraannzzaaccttiioonnaarree  ssee  
rreeaalliizzeeaazzaa  ccuu  rreessppeeccttaarreeaa  lleeggiissllaattiieeii  ssppeecciiffiiccee  ppiieetteeii  ddee  ccaappiittaall;;  

bb..  uunn  rreeggiissttrruu  aall  sseeddiinntteelloorr  ssii  ddeelliibbeerraarriilloorr  aadduunnaarriilloorr  ggeenneerraallee;;  
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cc..  uunn  rreeggiissttrruu  aall  sseeddiinntteeii  ssii  ddeelliibbeerraarriilloorr  ccoonnssiilliiuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee;;  
dd..  uunn  rreeggiissttrruu  aall  ddeelliibbeerraarriilloorr  ssii  ccoonnssttaattaarriilloorr  ffaaccuuttee  ddee  aauuddiittoorrii  iinntteerrnnii,,  iinn  

eexxeerrcciittaarreeaa  mmaannddaattuulluuii  lloorr;;  
ee..  uunn  rreeggiissttrruu  aall  oobblliiggaattiiuunniilloorr,,  ccaarree  ssaa  aarraattee  ttoottaalluull  oobblliiggaattiiuunniilloorr  eemmiissee  ssii  aall  

cceelloorr  rraammbbuurrssaattee,,  pprreeccuumm  ssii  nnuummeellee  ssii  pprreennuummeellee,,  ddeennuummiirreeaa,,  ddoommiicciilliiuull  ssaauu  sseeddiiuull  
ttiittuullaarriilloorr,,  ccaanndd  eellee  ssuunntt  nnoommiinnaattiivvee..  EEvviiddeennttaa  oobblliiggaattiiuunniilloorr  eemmiissee  iinn  ffoorrmmaa  
ddeemmaatteerriiaalliizzaattaa  ssii  ttrraannzzaaccttiioonnaattee  ppee  oo  ppiiaattaa  rreegglleemmeennttaattaa  ssaauu  pprriinnttrr--uunn  ssiisstteemm  
aalltteerrnnaattiivv  ddee  ttrraannzzaaccttiioonnaarree  vvaa  ffii  ttiinnuuttaa  ccoonnffoorrmm  lleeggiissllaattiieeii  ssppeecciiffiiccee  ppiieetteeii  ddee  ccaappiittaall;;  

ff..  oorriiccee  aallttee  rreeggiissttrree  pprreevvaazzuuttee  ddee  aaccttee  nnoorrmmaattiivvee  ssppeecciiaallee..  
  
RReeggiissttrreellee  pprreevvaazzuuttee  llaa  lliitt..  bb)),,  cc))  ssii  ee))  vvoorr  ffii  ttiinnuuttee  pprriinn  ggrriijjaa  ccoonnssiilliiuulluuii  ddee  

aaddmmiinniissttrraattiiee,,  cceell  pprreevvaazzuutt  llaa  lliitt..  dd))  pprriinn  ggrriijjaa  aauuddiittoorriilloorr  iinntteerrnnii;;  rreeggiissttrreellee  pprreevvaazzuuttee  
llaa  aalliinn..  ((11))  lliitt..  ff))  vvoorr  ffii  ttiinnuuttee  iinn  ccoonnddiittiiiillee  pprreevvaazzuuttee  ddee  aacctteellee  nnoorrmmaattiivvee  rreessppeeccttiivvee,,  
iiaarr  rreeggiissttrruull  pprreevvaazzuutt  ddee  lliitt..aa))  ddee  ccaattrree  SSCC  DDeeppoozziittaarruull  CCeennttrraall  SSAA,,    ccuu  sseeddiiuull  iinn  
BBuuccuurreessttii,,  ssttrr..  FFaaggaarraass  nnrr..2255,,  sseeccttoorr  11  ssaauu  oorriiccaarree  aasseemmeenneeaa  eennttiittaattee  aabbiilliittaattaa  ddee  lleeggee..    
  

AARRTT..2233..  EEXXEERRCCIITTIIUULL  EECCOONNOOMMIICCOO--FFIINNAANNCCIIAARR  SSII  AACCTTIIVVIITTAATTEEAA  
SSOOCCIIEETTAATTIIII..  
  
SSiittuuaattiiiillee  ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee  ssee  vvoorr  iinnttooccmmii  iinn  ccoonnddiittiiiillee  pprreevvaazzuuttee  ddee  lleeggee..  
SSiittuuaattiiiillee  ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee  aallee  ssoocciieettaattiiii  vvoorr  ffii  vveerriiffiiccaattee  ssaauu  aauuddiittaattee,,  ppoottrriivviitt  

lleeggiiii..  
DDiinn  pprrooffiittuull  ssoocciieettaattiiii  ssee  vvaa  pprreelluuaa,,  iinn  ffiieeccaarree  aann,,  cceell  ppuuttiinn  55%%  ppeennttrruu  ffoorrmmaarreeaa  

ffoonndduulluuii  ddee  rreezzeerrvvaa,,  ppaannaa  ccee  aacceessttaa  vvaa  aattiinnggee  mmiinniimmuumm  aa  cciinncceeaa  ppaarrttee  ddiinn  ccaappiittaalluull  
ssoocciiaall..  

DDaaccaa  ffoonndduull  ddee  rreezzeerrvvaa,,  dduuppaa  ccoonnssttiittuuiirree,,  ss--aa  mmiiccssoorraatt  ddiinn  oorriiccee  ccaauuzzaa,,  vvaa  ffii  
ccoommpplleettaatt,,  ccuu  rreessppeeccttaarreeaa  pprreevveeddeerriilloorr  lleeggaallee..  

DDee  aasseemmeenneeaa,,  ssee  iinncclluuddee  iinn  ffoonndduull  ddee  rreezzeerrvvaa,,  cchhiiaarr  ddaaccaa  aacceessttaa  aa  aattiinnss  ssuummaa  
pprreevvaazzuuttaa  ddee  lleeggee,,  eexxcceeddeennttuull  oobbttiinnuutt  pprriinn  vvaannzzaarreeaa  aaccttiiuunniilloorr  llaa  uunn  ccuurrss  mmaaii  mmaarree  
ddeeccaatt  vvaallooaarreeaa  lloorr  nnoommiinnaallaa,,  ddaaccaa  aacceesstt  eexxcceeddeenntt  nnuu  eessttee  iinnttrreebbuuiinnttaatt  llaa  ppllaattaa  
cchheellttuuiieelliilloorr  ddee  eemmiissiiuunnee  ssaauu  ddeessttiinnaatt  aammoorrttiizzaarriilloorr..  

IInn  ttooaattee  ccaazzuurriillee,,  ccoonnddiittiiiillee  ppaarrttiicciippaarriiii  ssee  vvoorr  ssttaabbiillii  ddee  aadduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa,,  
ppeennttrruu  ffiieeccaarree  eexxeerrcciittiiuu  ffiinnaanncciiaarr..  

RRaappoorrttuull  aauuddiittoorruulluuii  ffiinnaanncciiaarr  rraammaannee  ddeeppuuss  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  ssii  llaa  cceell  aall  
ssuuccuurrssaalleelloorr  iinn  cceellee  1155  zziillee  ccaarree  pprreecceedd  iinnttrruunniirreeaa  aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee,,  ppeennttrruu  aa  ffii  
ccoonnssuullttaattee  ddee  aaccttiioonnaarrii..  

LLaa  cceerreerree,,  ccoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  eelliibbeerreeaazzaa  aaccttiioonnaarriilloorr  ccooppiiii  ddee  ppee  aacceessttee  
ddooccuummeennttee..  SSuummeellee  ppeerrcceeppuuttee  ppeennttrruu  eelliibbeerraarreeaa  ddee  ccooppiiii  nnuu  ppoott  ddeeppaassii  ccoossttuurriillee  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  iimmpplliiccaattee  ddee  ffuurrnniizzaarreeaa  aacceessttoorraa..  

CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraattiiee  eessttee  oobblliiggaatt  ccaa,,  iinn  tteerrmmeenn  ddee  1155  zziillee  ddee  llaa  ddaattaa  
aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee,,  ssaa  ddeeppuunnaa  llaa  rreeggiissttrruull  ccoommeerrttuulluuii  ccooppiiii  ppee  ssuuppoorrtt  hhaarrttiiee  ssii  iinn  ffoorrmmaa  
eelleeccttrroonniiccaa  ssaauu  nnuummaaii  iinn  ffoorrmmaa  eelleeccttrroonniiccaa,,  aavvaanndd  aattaassaattaa  oo  sseemmnnaattuurraa  eelleeccttrroonniiccaa  
eexxttiinnssaa,,  aallee  ssiittuuaattiiiilloorr  ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee,,  iinnssoottiittee  ddee  rraappoorrttuull  lloorr,,  rraappoorrttuull  cceennzzoorriilloorr  
ssaauu  rraappoorrttuull  aauuddiittoorriilloorr  ffiinnaanncciiaarrii,,  pprreeccuumm  ssii  ddee  pprroocceessuull--vveerrbbaall  aall  aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee,,  
iinn  ccoonnddiittiiiillee  pprreevvaazzuuttee  ddee  LLeeggeeaa  ccoonnttaabbiilliittaattiiii  nnrr..  8822//11999911,,  rreeppuubblliiccaattaa..  
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CCAAPPIITTOOLLUULL  VVIIIIII..  
MMOODDIIFFIICCAARREEAA  AACCTTUULLUUII  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVV  ..  MMOODDIIFFIICCAARREEAA  

CCAAPPIITTAALLUULLUUII  SSOOCCIIAALL..  
  
AARRTT..  2244..    MMOODDIIFFIICCAARREEAA  AACCTTUULLUUII  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVV..  RREEDDUUCCEERREEAA  

CCAAPPIITTAALLUULLUUII  SSOOCCIIAALL..  MMAAJJOORRAARREEAA  CCAAPPIITTAALLUULLUUII  SSOOCCIIAALL..  
  
AAccttuull  ccoonnssttiittuuttiivv  ppooaattee  ffii  mmooddiiffiiccaatt  pprriinn  hhoottaarraarreeaa  aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee,,  aaddooppttaattaa  

iinn  ccoonnddiittiiiillee  lleeggiiii..  
IInn  ssiittuuaattiiaa  iinn  ccaarree  ssoocciieettaatteeaa  iinntteennttiioonneeaazzaa  ssaa--ssii  mmooddiiffiiccee  aaccttuull  ccoonnssttiittuuttiivv,,  

ttrreebbuuiiee  ssaa  ccoommuunniiccee  pprrooiieeccttuull  ddee  mmooddiiffiiccaarree  CC..NN..VV..MM..  ssii  ppiieetteeii  rreegglleemmeennttaattee,,  ppaannaa  llaa  
ddaattaa  ccoonnvvooccaarriiii  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  ccaarree  uurrmmeeaazzaa  aa  ssee  pprroonnuunnttaa  aassuupprraa  
aammeennddaammeennttuulluuii..  SSoocciieettaatteeaa  ttrreebbuuiiee  ssaa  iinnffoorrmmeezzee  ffaarraa  iinnttaarrzziieerree,,  iinn  mmaaxxiimmuumm  4488  ddee  
oorree,,  ppuubblliiccuull,,  ccuu  pprriivviirree  llaa  oorriiccee  nnooii  eevveenniimmeennttee  aappaarruuttee  iinn  aaccttiivviittaatteeaa  aacceesstteeiiaa,,  ccaarree  
nnuu  aauu  ffoosstt  aadduussee  llaa  ccuunnoossttiinnttaa  aacceessttuuiiaa  ssii  ccaarree  ppoott  ccoonndduuccee  llaa  mmooddiiffiiccaarrii  aallee  pprreettuulluuii  
aaccttiiuunniilloorr,,  ddaattoorriittaa  eeffeeccttuulluuii  aacceessttoorr  eevveenniimmeennttee  aassuupprraa  ssiittuuaattiieeii  ppaattrriimmoonniiaallee  ssii  
ffiinnaanncciiaarree  ssaauu  aassuupprraa  aaccttiivviittaattiiii  ssoocciieettaattiiii  iinn  aannssaammbblluu..  

FFoorrmmaa  aauutteennttiiccaa  aa  aaccttuulluuii  mmooddiiffiiccaattoorr  aaddooppttaatt  ddee  aassoocciiaattii  eessttee  oobblliiggaattoorriiee  
aattuunnccii  ccaanndd  aarree  ccaa  oobbiieecctt  mmaajjoorraarreeaa  ccaappiittaalluulluuii  ssoocciiaall  pprriinn  ssuubbssccrriieerreeaa  ccaa  aappoorrtt  iinn  
nnaattuurraa  aa  uunnuuii  tteerreenn  ssii  mmaajjoorraarreeaa  ccaappiittaalluulluuii  ssoocciiaall  pprriinn  ssuubbssccrriippttiiee  ppuubblliiccaa..  

DDuuppaa  ffiieeccaarree  mmooddiiffiiccaarree  aa  aaccttuulluuii  ccoonnssttiittuuttiivv,,  aaddmmiinniissttrraattoorriiii  vvaa  ddeeppuunnee  llaa  
rreeggiissttrruull  ccoommeerrttuulluuii,,  iinn  tteerrmmeenn  ddee  1155  zziillee,,  aaccttuull  mmooddiiffiiccaattoorr  ssii  tteexxttuull  ccoommpplleett  aall  
aaccttuulluuii  ccoonnssttiittuuttiivv,,  aaccttuuaalliizzaatt  ccuu  ttooaattee  mmooddiiffiiccaarriillee,,  ccaarree  vvoorr  ffii  iinnrreeggiissttrraattee  iinn  tteemmeeiiuull  
hhoottaarraarriiii  jjuuddeeccaattoorruulluuii--ddeelleeggaatt,,  ccuu  eexxcceeppttiiaa  ssiittuuaattiiiilloorr  ssttiippuullaattee  llaa  aarrtt..  222233  aalliinn..  ((33))  ssii  
llaa  aarrtt..  222266  aalliinn..  ((22))  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  3311//11999900,,  rreeppuubblliiccaattaa,,  aattuunnccii  ccaanndd  iinnrreeggiissttrraarreeaa  vvaa  ffii  
eeffeeccttuuaattaa  ppee  bbaazzaa  hhoottaarraarriiii  iirreevvooccaabbiillee  ddee  eexxcclluuddeerree  ssaauu  ddee  rreettrraaggeerree..  

RReedduucceerreeaa  ccaappiittaalluulluuii  ssoocciiaall  vvaa  ppuutteeaa  ffii  ffaaccuuttaa  nnuummaaii  dduuppaa  ttrreecceerreeaa  aa  ddoouuaa  lluunnii  
ddiinn  zziiuuaa  iinn  ccaarree  hhoottaarraarreeaa  aa  ffoosstt  ppuubblliiccaattaa  iinn  MMoonniittoorruull  OOffiicciiaall  aall  RRoommaanniieeii,,  PPaarrtteeaa  aa  
IIVV--aa..  HHoottaarraarreeaa  vvaa  ttrreebbuuii  ssaa  rreessppeeccttee  mmiinniimmuull  ddee  ccaappiittaall  ssoocciiaall,,  aattuunnccii  ccaanndd  lleeggeeaa  iill  
ffiixxeeaazzaa,,  ssaa  aarraattee  mmoottiivveellee  ppeennttrruu  ccaarree  ssee  ffaaccee  rreedduucceerreeaa  ssii  pprroocceeddeeuull  ccee  vvaa  ffii  uuttiilliizzaatt  
ppeennttrruu  eeffeeccttuuaarreeaa  eeii..  

MMaajjoorraarreeaa  ccaappiittaalluulluuii  ssoocciiaall  ssee  ffaaccee  iinn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  ddiissppoozziittiiiillee  LLeeggiiii  
nnrr..3311//11999900  ssii  aallee  LLeeggiiii  nnrr..229977//22000044..  

HHoottaarraarreeaa  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  ppeennttrruu  mmaajjoorraarreeaa  ccaappiittaalluulluuii  ssoocciiaall  ssee  vvaa  ppuubblliiccaa  
iinn  MMoonniittoorruull  OOffiicciiaall  aall  RRoommaanniieeii,,  PPaarrtteeaa  aa  IIVV--aa,,  aaccoorrddaanndduu--ssee  ppeennttrruu  eexxeerrcciittiiuull  
ddrreeppttuulluuii  ddee  pprreeffeerriinnttaa  uunn  tteerrmmeenn  ddee  cceell  ppuuttiinn  oo  lluunnaa,,  ccuu  iinncceeppeerree  ddiinn  zziiuuaa  ppuubblliiccaarriiii..  

HHoottaarraarreeaa  AAdduunnaarriiii  ggeenneerraallee  pprriivviinndd  mmaajjoorraarreeaa  ccaappiittaalluulluuii  ssoocciiaall  pprroodduuccee  
eeffeeccttee  iinn  ccoonnddiittiiiillee  ddiissppoozziittiiiilloorr  LLeeggiiii  nnrr..229977//22000044  ccoorroobboorraatt  ccuu  cceellee  aallee  LLeeggiiii  
nnrr..3311//11999900..  
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CCAAPPIITTOOLLUULL    IIXX..  

DDIIZZOOLLVVAARREEAA  SSII  LLIICCHHIIDDAARREEAA  SSOOCCIIEETTAATTIIII..  FFUUZZIIUUNNEEAA  SSII  
DDIIVVIIZZAARREEAA  SSOOCCIIEETTAATTIIII..  

  
  

  
AARRTT..2255..  DDIIZZOOLLVVAARREEAA  SSOOCCIIEETTAATTIIII..   
  
SSoocciieettaatteeaa  ssee  ddiizzoollvvaa  pprriinn::  
        aa))  iimmppoossiibbiilliittaatteeaa  rreeaalliizzaarriiii  oobbiieeccttuulluuii  ddee  aaccttiivviittaattee  aall  ssoocciieettaattiiii  ssaauu  

rreeaalliizzaarreeaa  aacceessttuuiiaa;;  
        bb))  ddeeccllaarraarreeaa  nnuulliittaattiiii  ssoocciieettaattiiii;;  
        cc))  hhoottaarraarreeaa  aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee;;  
        dd))  hhoottaarraarreeaa  ttrriibbuunnaalluulluuii,,  llaa  cceerreerreeaa  oorriiccaarruuii  aaccttiioonnaarr,,  ppeennttrruu  mmoottiivvee  

tteemmeeiinniiccee;;  
        ee))  ffaalliimmeennttuull  ssoocciieettaattiiii;;  
        ff))  iinn  ccaazzuull  ssii  iinn  ccoonnddiittiiiillee  pprreevvaazzuuttee  llaa  aarrtt..  115533^̂2244  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  3311//11999900,,  

rreeppuubblliiccaattaa;;  
        gg))  iinn  ccaazzuull  ssii  iinn  ccoonnddiittiiiillee  pprreevvaazzuuttee  llaa  aarrtt..  1100  aalliinn..  ((33))  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  

3311//11999900,,  rreeppuubblliiccaattaa;;  
        hh))  aallttee  ccaauuzzee  pprreevvaazzuuttee  ddee  lleeggee..  
                
DDiizzoollvvaarreeaa  ssoocciieettaattiiii  aarree  ccaa  eeffeecctt  ddeesscchhiiddeerreeaa  pprroocceedduurriiii  lliicchhiiddaarriiii..  DDiizzoollvvaarreeaa  

aarree  lloocc  ffaarraa  lliicchhiiddaarree,,  iinn  ccaazzuull  ffuuzziiuunniiii  oorrii  ddiivviizzaarriiii  ttoottaallee  aa  ssoocciieettaattiiii  ssaauu  iinn  aallttee  
ccaazzuurrii  pprreevvaazzuuttee  ddee  lleeggee..  DDiinn  mmoommeennttuull  ddiizzoollvvaarriiii,,  ddiirreeccttoorriiii,,  aaddmmiinniissttrraattoorriiii  nnuu  mmaaii  
ppoott  iinnttrreepprriinnddee  nnooii  ooppeerraattiiuunnii,,  iinn  ccaazz  ccoonnttrraarr,,  aacceessttiiaa  ssuunntt  ppeerrssoonnaall  ssii  ssoolliiddaarr  
rraassppuunnzzaattoorrii  ppeennttrruu  aaccttiiuunniillee  iinnttrreepprriinnssee..  

DDiizzoollvvaarreeaa  ssoocciieettaattiilloorr  ccoommeerrcciiaallee  ttrreebbuuiiee  ssaa  ffiiee  iinnssccrriissaa  iinn  rreeggiissttrruull  ccoommeerrttuulluuii  
ssii  ppuubblliiccaattaa  iinn  MMoonniittoorruull  OOffiicciiaall  aall  RRoommaanniieeii,,  PPaarrtteeaa  aa  IIVV--aa,,  iinn  aaffaarraa  ddee  ccaazzuull  
pprreevvaazzuutt  llaa  aarrtt..  222277  aalliinn..  ((11))  lliitt..  aa))  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  3311//11999900,,  rreeppuubblliiccaattaa..  

IInnssccrriieerreeaa  ssii  ppuubblliiccaarreeaa  ssee  vvoorr  ffaaccee  ccoonnffoorrmm  aarrtt..  220044  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  3311//11999900,,  
rreeppuubblliiccaattaa,,  ccaanndd  ddiizzoollvvaarreeaa  aarree  lloocc  iinn  bbaazzaa  uunneeii  hhoottaarraarrii  aa  aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee,,  ssii  iinn  
tteerrmmeenn  ddee  1155  zziillee  ddee  llaa  ddaattaa  llaa  ccaarree  hhoottaarraarreeaa  jjuuddeeccaattoorreeaassccaa  aa  ddeevveenniitt  iirreevvooccaabbiillaa,,  
ccaanndd  ddiizzoollvvaarreeaa  aa  ffoosstt  pprroonnuunnttaattaa  ddee  jjuussttiittiiee..  

IInn  ccaazzuull  pprreevvaazzuutt  llaa  aarrtt..  222277  aalliinn..  ((11))  lliitt..  ff))  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  3311//11999900,,  rreeppuubblliiccaattaa,,  
ddiizzoollvvaarreeaa  ssee  pprroonnuunnttaa  ddee  ttrriibbuunnaalluull  iinnvveessttiitt  ccuu  pprroocceedduurraa  ffaalliimmeennttuulluuii..  

IInntteerrddiiccttiiaa  pprreevvaazzuuttaa  llaa  aarrtt..  223333  aalliinn..  ((22))  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  3311//11999900,,  rreeppuubblliiccaattaa,,  ssee  
aapplliiccaa  ddiinn  zziiuuaa  eexxppiirraarriiii  tteerrmmeennuulluuii  ffiixxaatt  ppeennttrruu  dduurraattaa  ssoocciieettaattiiii  oorrii  ddee  llaa  ddaattaa  llaa  ccaarree  
ddiizzoollvvaarreeaa  aa  ffoosstt  hhoottaarraattaa  ddee  aadduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa  ssaauu  ddeeccllaarraattaa  pprriinn  sseennttiinnttaa  
jjuuddeeccaattoorreeaassccaa..  

SSoocciieettaatteeaa  iissii  ppaassttrreeaazzaa  ppeerrssoonnaalliittaatteeaa  jjuurriiddiiccaa  ppeennttrruu  ooppeerraattiiuunniillee  lliicchhiiddaarriiii,,  
ppaannaa  llaa  tteerrmmiinnaarreeaa  aacceesstteeiiaa..  

DDiizzoollvvaarreeaa  ssoocciieettaattiiii  iinnaaiinnttee  ddee  eexxppiirraarreeaa  tteerrmmeennuulluuii  ffiixxaatt  ppeennttrruu  dduurraattaa  ssaa  aarree  
eeffeecctt  ffaattaa  ddee  tteerrttii  nnuummaaii  dduuppaa  ttrreecceerreeaa  uunnuuii  tteerrmmeenn  ddee  3300  ddee  zziillee  ddee  llaa  ppuubblliiccaarreeaa  iinn  
MMoonniittoorruull  OOffiicciiaall  aall  RRoommaanniieeii,,  PPaarrtteeaa  aa  IIVV--aa..  
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LLaa  cceerreerreeaa  oorriiccaarreeii  ppeerrssooaannee  iinntteerreessaattee,,  pprreeccuumm  ssii  aa  OOffiicciiuulluuii  NNaattiioonnaall  aall  
RReeggiissttrruulluuii  CCoommeerrttuulluuii,,  ttrriibbuunnaalluull  vvaa  ppuutteeaa  pprroonnuunnttaa  ddiizzoollvvaarreeaa  ssoocciieettaattiiii  iinn  ccaazzuurriillee  
pprreevvaazzuuttee  ddee  aarrtt..223377  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..3311//11999900  ccuu  mmooddiiffiiccaarriillee  ssii  ccoommpplleettaarriillee  uulltteerriiooaarree..  

DDiissppoozziittiiiillee  aarrtt..  223377  aalliinn..  ((11))  lliitt..  cc))  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  3311//11999900  ccuu  mmooddiiffiiccaarriillee  ssii  
ccoommpplleettaarriillee  uulltteerriiooaarree,,  nnuu  ssuunntt  aapplliiccaabbiillee  iinn  ccaazzuull  iinn  ccaarree  ssoocciieettaatteeaa  aa  ffoosstt  iinn  
iinnaaccttiivviittaattee  tteemmppoorraarraa,,  aannuunnttaattaa  oorrggaanneelloorr  ffiissccaallee  ssii  iinnssccrriissaa  iinn  rreeggiissttrruull  ccoommeerrttuulluuii..    

DDuurraattaa  iinnaaccttiivviittaattiiii  nnuu  ppooaattee  ddeeppaassii  33  aannii..  
LLaa  ddaattaa  rraammaanneerriiii  iirreevvooccaabbiillee  aa  hhoottaarraarriiii  jjuuddeeccaattoorreessttii  ddee  ddiizzoollvvaarree,,  ppeerrssooaannaa  

jjuurriiddiiccaa  iinnttrraa  iinn  lliicchhiiddaarree,,  ppoottrriivviitt  pprreevveeddeerriilloorr  lleeggii..    
LLiicchhiiddaarreeaa  ssoocciieettaattiiii  ssee  ffaaccee  ccoonnffoorrmm  ddiissppoozziittiiiilloorr  lleeggaallee  iinn  vviiggooaarree..  PPeennttrruu  

lliicchhiiddaarreeaa  ssii  rreeppaarrttiizzaarreeaa  ppaattrriimmoonniiuulluuii  ssoocciiaall    ssuunntt  oobblliiggaattoorriiii  pprreevveeddeerriillee  aarrtt..225522  ddiinn  
LLeeggeeaa  nnrr..3311//11999900  ssii  aallee  LLeeggiiii  nnrr..229977//22000044..  

  
AARRTT..  2266..  FFUUZZIIUUNNEEAA  SSII  DDIIVVIIZZAARREEAA  SSOOCCIIEETTAATTIIII..   
  
FFuuzziiuunneeaa  ssii  ddiivviizzaarreeaa  ssoocciieettaattiiii  ssee  ffaaccee  ccoonnffoorrmm  lleeggiiii..  

  
  

CCAAPPIITTOOLLUULL  XX..  
LLIITTIIGGIIIILLEE  SSOOCCIIEETTAATTIIII..  DDIISSPPOOZZIITTIIII  FFIINNAALLEE..  

  
  AARRTT..2277..  LLIITTIIGGIIIILLEE  SSOOCCIIEETTAATTIIII..   
  
  LLiittiiggiiiillee  ssoocciieettaattiiii  ccuu  ppeerrssooaannee  ffiizziiccee  ssaauu  jjuurriiddiiccee  rroommaannee  vvoorr  ffii  ssoolluuttiioonnaattee  ddee  
iinnssttaanntteellee  jjuuddeeccaattoorreessttii  ccoommppeetteennttee  ddiinn  RRoommaanniiaa..    
  OOrriiccee  lliittiiggiiuu  ddeeccuurrggaanndd  ddiinn  iinncchheeiieerreeaa,,  iinntteerrpprreettaarreeaa  ssii  eexxeeccuuttaarreeaa  pprreezzeennttuulluuii  
aacctt  ccoonnssttiittuuttiivv  ssaauu  iinn  lleeggaattuurraa  ccuu  aacceessttaa  ssee  vvaa  ssoolluuttiioonnaa  ppee  ccaallee  aammiiaabbiillaa..  IInn  ccaazzuull  iinn  
ccaarree  nnuu  ssee  rreeaalliizzeeaazzaa  aaccoorrdduull,,  lliittiiggiiuull  vvaa  ffii  ssuuppuuss  sspprree  ssoolluuttiioonnaarree  iinnssttaanntteeii  ddee  
jjuuddeeccaattaa..  
  
  AArrtt..2288..  DDIISSPPOOZZIITTIIII  FFIINNAALLEE..   
  
  PPrreezzeennttuull  aacctt  ccoonnssttiittuuttiivv  mmooddiiffiiccaattoorr  ssii  aaccttuuaalliizzaatt  iinnllooccuuiieessttee  aaccttuull  ccoonnssttiittuuttiivv  
aall  ssoocciieettaattiiii,,  ccuu  ttooaattee  mmooddiiffiiccaarriillee  ssii  ccoommpplleettaarriillee  ooppeerraattee..  
  PPrreevveeddeerriillee  pprreezzeennttuulluuii  aacctt  ccoonnssttiittuuttiivv  ssee  ccoommpplleetteeaazzaa  ccuu  ddiissppoozziittiiiillee  lleeggaallee  
rroommaannee  ssii  ccoommuunniittaarree  rreeffeerriittooaarree  llaa  ssoocciieettaattiillee  ccoommeerrcciiaallee..  
  PPrreezzeennttuull  aacctt  ccoonnssttiittuuttiivv  aa  ffoosstt  rreeddaaccttaatt  iinn  1100((zzeeccee))  eexxeemmppllaarree  oorriiggiinnaallee,,  aassttaazzii,,  
ddaattaa  iinncchheeiieerriiii  ddee  aauutteennttiiffiiccaarree..  
  
  
  SSeemmnneeaazzaa  ::  
  

PPrreesseeddiinntteellee  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee,,  
AAlleexxaannddrruu  PPooppeessccuu  


