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CONSILIULUI

DECIZIA
DE ADMINISTRATIE AL S.C. FAUR S.A.
din data de 23.12.2014

Intrunit statutar, in data de 23.12.2014, in baza Legii nr. 31/1990 republicata cu
modificarile ulterioare, la sediul societatii S.C. FAUR S.A.din Bucuresti, bld. Basarabia
nr. 256 sector 3, inmatriculata la ORC-TB sub nr. J40/13/1991, cod fiscal RO 339474,
Consiliul de Administratie al societatii compus din:
D-na Popescu Ecaterina - presedinte;
D-na Hristea Mariana - membru;
Dl. Glăvan Titi - membru;
Cu unanimitate de voturi a aprobat urmatoarele:
Art.l Se va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor în data de
30.01.2015, ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistratiîn Registrul
Actionarilor la sfârsitul zilei qe. 16.01.2015, considerată ca dată de referintă, cu
următoarea ordine de zi:
\
i

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic
aplicabil tranzactionării actiunilor pe o piată reglementată sau în cadrul unui sistem
alternativ de tranzactionare în conformitate cu prevederile Legii nr. 15112014, în vederea
dezbaterii de către actionari a situatiei create de lipsa cadrului de functionare a pietei
RASDAQ.
2, Adoptarea unei hotărâri cu privire la efectuarea demersurilor legale necesare în
vederea admiterii la tranzactionare a. actiunilor emise de către societate pe o piată
reglementată:
2.1. Bursa de Valori Bucuresti (BVB);
. 2.2. Sibiu Stock Exchange (SIBEX).
3. Adoptarea unei hotărâri cu privire la efectuarea demersurilor legale necesare în
vederea admiterii la tranzactionare a acţiunilor emise de către societate în cadrul unui
sistem alternativ de tranzacţionare, în cazul în care nu se aprobă punctul 2 al ordinii de zi

sau, dupa caz în situaţia în care ASF consideră că societatea nu îndeplineşte condiţiile de
admitere la tranzactionare pe o piaţă reglementată.
3.1. Bursa de Valori Bucuresti (ATS - CAN);
3.2. Sibiu Stock Exchange (ATS - Start).
4. Împuternicirea domnului Voinea Gheorghe să reprezinte societatea în vederea
îndeplinirii formalităţilor de publicare si înregistrare a hotărârii adoptate la Oficiul
Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti;
5. Aprobarea datei de 20.02.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare
a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a
acţionari lor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata
de capital si data de 17.02.2015 ca dată de "ex date", respectiv data anterioară datei de
înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se
tranzactionează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile
art. 2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
actionarilor în cadrul adunări lor generale ale actionarilor, cu modificările si completările
ulterioare.
Art.2 Pentru îndeplinirea formalităţilor necesare în vederea convocării este împuternicit
d-ul Voinea Gheorghe legitimat cu CI seria RR nr. 415951
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