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Acţiuni (simbol de piaţa UARG) 

 

Evenimente importante de raportat: 

 Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 

19/20 August 2019, conform deciziei Consiliului de Administratie  nr. 26/19.07.2019. 

 

Consiliul de administraţie al ARGUS S.A. CONSTANTA, cu sediul in Constanta, strada 

Industriala nr. 1, jud. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 

Tribunalul Constanta sub nr. J13/550/1991, avand C.U.I RO1872644, in conformitate cu  

dispozitiile legale aplicabile,  intrunit in sedinta din data de 19.07.2019, la solicitarea actionarului 

majoritar S.I.F. OLTENIA SA inaintata prin adresa nr.6292/17.07.2019 inregistrata la ARGUS SA 

sub nr. 4896/17.07.2019,  completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 

convocata pentru data de 19/20 august 2019. 

Astfel,  sedinta Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor care va avea loc în data de 

19/20.08.2019, orele 10:00, la sediul societăţii din Constanţa – Str.Industriala nr.1 si la care au 

dreptul sa participe si sa voteze toţi deţinătorii de acţiuni înregistraţi nominal în Registrul 

Acţionarilor la sfârşitul zilei de 09.08.2019,  care este  data de referinţă,   va avea urmatoarea: 

 

ORDINE DE ZI 

 
  

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la 31.12.2018 aferente Grupului 

ARGUS SA, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului 

Financiar;  



2. Aprobarea datei de 06.09.2019 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 

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

efectele hotararilor Adunarii Generale a Acţionarilor si a datei de 05.09.2019 ca data “ex 

date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile; 

3. In conformitate cu prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990 se solicita aprobarea pornirii 

actiunii in raspundere contra Domnului Busu Cristian, Administrrator/Presedinte al 

Consiliului de Administratie al Argus SA Constanta pentru prejudiciul creat societatii prin 

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

pozitiei si influentei data de calitatea sa de Presedinte al Consiliului de Administratie al 

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

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

31/1990. 

4. In situatia aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a pornirii actiunii in 

raspundere contra domnului Busu Cristian, se imputerniceste, in conformitate cu prevederile 

art. 155 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, Directorul General al societatii pentru exercitarea 

actiunii in raspundere impotriva administratorului Busu Cristian, in vederea recuperarii 

prejudiciului creat. Valoarea prejudiciului creat va fi stabilita prin contractarea unei 

expertize contabile externe. Ca urmare a aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a 

pornirii actiunii in raspundere impotriva domnului Cristian Busu, inceteaza de drept, in 

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

administrator a domnului Cristian Busu la Argus SA.Constanta.  

5. Aprobarea imputernicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai - Director General  si/sau a d-nei 

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

indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la 

Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate. 

 

Proiectul Hotararii AGOA, formularul Buletinului de vot prin corespondenta si al Procurii 

speciale, puse la dispozitia actionarilor pentru exercitarea votului in cadrul AGOA se vor modifica 

in mod corespunzator si vor fi publicate impreuna cu materialele aferente pe website-ul ARGUS SA 

incepand cu data de 25.07.2019. 

Celelalte prevederi ale convocatorului publicata in Monitorul Oficial al Romaniei-partea a IV a 

nr.2796/09.07.2019, in ziarul local Cuget Liber din data de 11.07.2019, in ziarul central Romania 

Libera din data de 11.07.2019 si pe piata de capital prin raportul curent din data de  05.07.2019, isi 

mentin valabilitatea.  

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii ARGUS SA din  Constanta, strada 

Industriala nr. 1, jud. Constanta, precum pe website-ul societatii www.argus-oil.ro sau de la 

compartimentul acţionariat. 
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