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RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006) 
 
Data raportului:  19.02.2018 
 
Denumire emitent:  RETRASIB S.A.  
 
Sediul social:  Sibiu, str. Ştefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu 
 
Tel / fax:   0269/253269; 0269/253279 
 
Nr. şi data înregistrării la ORC:  J32/16/1993 
 
C.I.F: RO 3906360 
 
Cod LEI: 529900TXOYD26GV5QE65  
 
Capital social subscris şi vărsat: 10.001.205,40 lei   
 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de RETRASIB S.A. este 
Bursa de Valori Bucureşti simbol RTRA. 
 
 
 
I. Eveniment important de raportat:    

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Retrasib S.A., s-a întrunit la prima 
convocare, în data de 19 Februarie 2018, la ora 10:00, la sediul societății, fiind legal convocată și 
a hotărât următoarele: 

 

Director General,  

Claudia Gherghel - Diaconeasa 
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Hotărârea Adunării Generale Ordinare Acționarilor Retrasib S.A. 

Nr. 86/19 Februarie 2018 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Retrasib S.A. (“Societatea”), s-a întrunit la prima/a doua convocare, în 
data de 19 Februarie 2018, ora 10:00, la sediul Societății, fiind legal convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24 din 21 martie 2017, 
privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind 
exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății. 

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au participat sau au fost reprezentați de către împuterniciții acestora în 

baza procurii speciale un număr de 3 acționari, deținând un număr de 91.798.272 acțiuni din totalul de 100.012.054 

acțiuni și  drepturi de vot din totalul de 100.012.054 drepturi de vot, reprezentând 91,7872% din capitalul social și din 

drepturile de vot.  

Adunarea a fost prezidata de dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela, directorul general al Societății, în calitate de 

împuternicit al Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Jan Ölscher; dl. Stancu Octavian, ca secretar al adunării 

a fost ales cu unanimitate de voturi, iar ca secretar tehnic a fost ales în aceleași condiții dna Bordei Livia. 

Președintele și secretarii de sedință au constatat că sunt întrunite condițiile legale și ale actului constitutiv pentru 

ținerea Adunării Generale Ordinare, că lista de prezență a adunării a fost întocmită și că au fost întrunite condițiile de 

cvorum. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 271 din 

19.01.2018 și în ziarul ”De toate pentru toți” nr. 2760 din 19 Ianuarie 2018.  

În urma dezbaterilor, acționarii Societății hotărăsc următoarele:  

1. Aprobă revocarea din funcția de auditor financiar al RETRASIB S.A. societatea KPMG Audit S.R.L. ca urmare 

a încetării contractului de audit financiar prin denunțare unilaterală, începând cu data de 19.10.2017. 

          Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentând 57,3329% din 

numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv: 

-Pentru:  33.003.000 voturi reprezentând 33,002999% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 57,5635% 

din voturile valabil exprimate; 

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și  

- Abțineri: 24335659 voturi reprezentând 24,3356% din numărul total de drepturi de vot. 

2. Aprobă numirea societății JP Auditors&Advisers ca auditor financiar pentru auditarea situatiilor financiare 

aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2017 si 31.12.2018 și stabilirea remuneratiei acestuia conform 

contractului încheiat între societăți. 

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentând 57,3329% din 

numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv: 

-Pentru:  33.003.000 voturi reprezentând 33,002999% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 

57,5635% din voturile valabil exprimate; 

-Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și  

- Abțineri: 24335659 voturi reprezentând 24,3356% din numărul total de drepturi de vot.  

3. Aprobă stabilirea datei de 13 Martie 2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra 

cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform dispozițiilor Legii nr. 
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24/2017, și a datei de 12 Martie 2018 ca ex-date. Întrucât nu se propune adoptarea unei decizii care să implice 

efectuarea unor plăți către acționari, acționarii nu decid asupra datei plății, așa cum este definită de articolul 2 

lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009. 

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 57.338.659  voturi valabile, reprezentând 57,3329% 

din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv: 

- Pentru: 33.003.000 voturi reprezentând 33,002999% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 57,5635% 

din voturile valabil exprimate; 

- Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și  

- Abțineri: 24335659 voturi reprezentând 24,3356% din numărul total de drepturi de vot. 

4.  Împuternicirea fiecăruia dintre domnii Jan Ölscher, Iulian Stancu şi Claudia Gherghel-Diaconeasa şi/sau a 

oricăror alte persoane desemnate de precedenţii menţionaţi, cu posibilitatea de substituire, să semneze în 

numele acționarilor Societăţii hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, declaraţii, cereri, orice alte 

documente necesare şi să îndeplinească toate formalităţile cerute de lege în faţa autorităţilor competente şi în 

faţa oricăror terţe părţi, inclusiv în faţa Bursei de Valori Bucureşti, a Autorităţii de Supraveghere Financiară, a 

Depozitarului Central, a Registrului Comerţului, pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării 

Generale Ordinare a Acționarilor, pentru a le publica şi înregistra oriunde este necesar.   

Decizia a fost adoptată fiind exprimate un număr total de 57.338.659  voturi valabile, reprezentând 57,3329% 

din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social, respectiv: 

-Pentru: 33.003.000 voturi reprezentând 33,002999% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 57,3329% 

din voturile valabil exprimate; 

- Împotrivă: 0 voturi reprezentând 0% din numărul total de drepturi de vot; și  

-Abțineri:  24335659 voturi reprezentând 24,3356% din numărul total de drepturi de vot. 

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în limbile română și engleză, astăzi, 19 februarie 2018, la sediul 

Societății. 

Președinte/Chairman 

Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa, imputernicit/empowered al/by dlui/Mr. Jan Ölscher 

________________ 

 

Secretar tehnic/Technical secretary 

Bordei Livia 

_________________ 


