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RAPORT CURENT (conform Regulament ASF nr. 5/2018) 

Data raportului: 23.04.2021 

Denumirea entităţii emitente: GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. 

Sediul social: Bucureşti, Sector 1, Str. Teodosie Rudeanu, nr. 6 

Număr de telefon/fax: 0314251947 / 0314251950  

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 14889079 

Număr de ordine in Registrul Comerţului: J40/9206/2002 

Capital social subscris si vărsat: 19.159.890 RON 

Sistemul multilateral de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de GRUPUL 

EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. este sistemul multilateral de tranzacţionare 

administrat de BVB - SMT. 

 

Evenimente importante de raportat 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societății GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE 

PRESA S.A. societate în insolvenţă / in insolvency / en procedure collective, cu sediul social în Bucureşti, 

Sector 1, Str. Teodosie Rudeanu, nr. 6, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/9206/2002, având C.U.I. RO 

14889079, întrunită în şedinţă în data de 23.04.2021, ora 11:00, la a doua convocare, la sediul societăţii, 

având ordinea de zi cuprinsă în Convocatorul publicat, în conformitate cu prevederile legale şi statutare, 

cu o prezenţă a acţionarilor reprezentând 0.067380 % din capitalul social al societăţii şi 0.067380 % din 

totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1291 acţiuni, HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de 

către Administratorul special şi de către auditorul financiar. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1291, reprezentând 0.067380 % din capitalul 

social, aferente unui număr de 1291 acţiuni, din care pentru 1291 şi împotrivă 0. 

Abţineri 0. 

Art.2. Se aprobă înregistrarea în evidenţele contabile a pierderii exerciţiului financiar 2020 în cuantum de 

732.552 lei. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1291, reprezentând 0.067380 % din capitalul 

social, aferente unui număr de 1291 acţiuni, din care pentru 1291 şi împotrivă 0. 

Abţineri 0. 

Art.3. Se aprobă raportul anual al Administratorului special la 31.12.2020, conform Regulamentului ASF 

nr. 5/2018. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1291, reprezentând 0.067380 % din capitalul 

social, aferente unui număr de 1291 acţiuni, din care pentru 1291 şi împotrivă 0. 

Abţineri 0. 

Art.4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2020. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1291, reprezentând 0.067380 % din capitalul 

social, aferente unui număr de 1291 acţiuni, din care pentru 1291 şi împotrivă 0. 

Abţineri 0. 

Art.5. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului special pentru exerciţiul financiar 2020. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1291, reprezentând 0.067380 % din capitalul 

social, aferente unui număr de 1291 acţiuni, din care pentru 1291 şi împotrivă 0. 

Abţineri 0. 

Art. 6. Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1291, reprezentând 0.067380 % din capitalul 

social, aferente unui număr de 1291 acţiuni, din care pentru 1291 şi împotrivă 0. 

Abţineri 0. 
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Art. 7. Se aprobă politica de remunerare în ceea ce priveşte conducătorul societăţii.  

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1291, reprezentând 0.067380 % din capitalul 

social, aferente unui număr de 1291 acţiuni, din care pentru 1291 şi împotrivă 0. 

Abţineri 0. 

Art.8. Se aprobă raportul de renumerare a conducerii societăţii pentru exerciţiul financiar 2020. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1291, reprezentând 0.067380 % din capitalul 

social, aferente unui număr de 1291 acţiuni, din care pentru 1291 şi împotrivă 0. 

Abţineri 0. 

Art.9. Se aprobă data de 13.05.2021 ca dată de înregistrare şi data de 12.05.2021 ca ex date. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1291, reprezentând 0.067380 % din capitalul 

social, aferente unui număr de 1291 acţiuni, din care pentru 1291 şi împotrivă 0. 

Abţineri 0. 

Art.10. Se aprobă mandatarea dnei. Mocioi Camelia Nuti, să îndeplinească toate formalităţile privind 

înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a Hotărârii AGOA adoptată, publicarea Hotărârii AGOA în 

Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC. 

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 1291, reprezentând 0.067380 % din capitalul 

social, aferente unui număr de 1291 acţiuni, din care pentru 1291 şi împotrivă 0. 

Abţineri 0. 

 

Administrator judiciar pentru G.E.D.P. S.A., 

ART PRO INSOLV SPRL 

reprezentat prin 

Jr. Petre MOTRUN 

 
 

       


