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Către 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

BURSA DE VALORI BUCURESTI 

 

 

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente 

financiare şi operaţiuni de piaţă si Legii nr. 24/2017 privind piata de capital. 

 

Data raportului: 03.12.2019  

Denumirea societatii: VES.SA. 

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazu Nr.102. 

Fax: 0265/778865 – 0265/779710 

Telefon: 0265/773840 

Cod unic de inregistrare: RO 1223604  

Numar de ordine in Registrul Comertului: J26/2/1991 

Capital social subscris si varsat: 1.881.719 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.   

 

Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 6/2019 privind modificari in 

structura Consiliului de Supraveghere al Societății. 

VES S.A. informează acționarii și investitorii că în ședința din data de 02.12.2019, Consiliul de 

supraveghere al societății, prin Decizia nr. 6 din 02.12.2019, a procedat la: 

- ia act de demisia BENJAMIN DESIGN SRL din funcția de Membru în Consiliul de Supraveghere. 

- ia act de demisia CHIMSPORT SA din funcția de Membru în Consiliul de Supraveghere. 

- numește în funcția de Membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere, pe unul dintre locurile 

vacante, pe perioada cuprinsă de la data adoptării prezentei decizii și până la alegerea unui/unor 

nou/noi membru/ii de către Adunarea Generală a Acționarilor, Dl. WEILER DAN. 

- având în vedere demisiile înregistrate și numirea membrului provizoriu, în temeiul prezentei decizii, 

componența Consiliului de Supraveghere al Ves SA va fi următoarea: 

 -ILDATE MANAGEMENT S.R.L. prin reprezentant permanent Fărcaș Alexandru - Președinte; 

 -Fărcaș Monica Elena - Membru; 

 -Weiler Dan - Membru. 

- împuternicește să negocieze și să semneze în numele şi pe seama Societății contractul de mandat, 

reprezentantul permanent al Preşedintelui Consiliului de Supraveghere, domnul Fărcaş Alexandru. 

- mandatează Președintele Directoratului pentru a realiza toate formalitățile de înregistrare şi publicare 

a prezentei decizii. 

 

PRESEDINTELE DIRECTORATULUI 

Stan Gelu 


