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S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. informează asupra faptului că în data de 13 şi 14 aprilie 

2011 au fost primite alte solicitări de completare a ordinii de zi a Adunărilor Generale ale 

acţionarilor, convocate în data de 29/30.04.2011, din partea unor acţionari ai societăţii, prin 

care se solicită introducerea următoarelor subiecte, astfel:  

   

• Aprobarea reducerii capitalului social al S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A., prin 

reducerea valorii nominale a unei acţiuni de la 10 RON la 5 RON şi restituirea către 

acţionari a unei cote parti din aporturi  

• Aprobarea modificării si/sau completării Actului Constitutiv, modificări care vizează: 

o Reducerea capitalului social al S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A., prin 

restituirea către acţionari a unei cote părti din aportul lor la capitalul social, 

respectiv restituirea către acţionari a sumei de 5 lei/fiecare acţiune deţinută. Ca 

efect al reducerii capitalului social, valoarea nominală a acţiunilor societăţii se 

diminuează de la 10 lei la 5 lei pentru fiecare actiune deţinută 

o Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie prin metoda votului cumulativ 

• Stabilirea datei de inregistrare 

• Imputernicirea Consilului de Administraţie al S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. pentru 

a stabili şi a disponibiliza public procedura de restituire către acţionari a unei cote părţi 

din aportul acestora în cadrul reducerii de capital social  

 

De asemenea a fost solicitată alegerea membrilor Consiliului Bursei prin metoda votului 

cumulativ. 

   

Cererile acţionarilor vor fi verificate sub aspectul îndeplinirii cerinţelor de fond şi formă 

cerute de legislaţia română incidentă şi instrucţiunile din Convocatorul relevant. Consiliul 

Bursei va analiza cererile primite de societate şi va lua măsurile necesare, conform 

prevederilor legale.  

   

Hotărârile Consiliului Bursei de completare a ordinii de zi şi convocatorul actualizat, dacă va 

fi cazul, vor fi comunicate pe calea unui Raport curent, în condiţiile legii.      
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