SEVERNAV
SHIPYARD
FOUNDED IN 1851

Anchored in Tradition Quality and Performance

RAPORT CURENT
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare de piața si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si
operațiuni pe piața si Codul Bursei de Valori București
Data raportului: 19.05.2022
Denumirea entității emitente: S.C. SEVERNAV S.A.
Sediul social: Dr. Tr. Severin, Calea Timișoarei nr.204, jud. Mehedinți
Tel/fax: 0252/308000; 0252/314675
Codul unic de înregistrare RO 1606030
Nr. ordine în Registrul Comerțului J/25/03/1990
Capital social subscris și vărsat: 12.608.865 lei
Piață tranzacționare: AeRo
Evenimente importante de raportat:
În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare ale emitenților de
valori mobiliare, S.C. SEVERNAV S.A. cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timișoarei
nr. 204, județul Mehedinți, înregistrată la ORC sub nr. J25/03/1990 și având atribuit CUI RO
1606030, telefon 0252/308.000, fax 0252/314675, informează investitorii că a avut loc Adunarea
Generala Extraordinara a Acționarilor - la prima convocare, fiind adoptata următoarea hotărâre:
HOTARASTE:
1. Aprobă modificarea actului constitutiv al societății SEVERNAV S.A. prin inserarea în
cuprinsul Art.6 a unor noi activități clasificate prin următoarele coduri CAEN:
Cod CAEN 5610 Restaurante,
Cod CAEN 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,
Cod CAEN 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor,
Cod CAEN 3511 Producția de energie electrică.
2. Aprobă data de 15.06.2022 (ex-date 14.06.2022) ca dată de înregistrare care servește la
identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.
3. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, Georgescu Constantin, cu
posibilitatea de substituire să semneze hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,
precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare
la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și la
orice alte instituții publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta
împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivita.
PREȘEDINTE
GEORGESCU CONSTANTIN
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