Adunarea General Extraordinar :
1. Aprobarea modific rii în mod corespunz tor a alin. 2 al art. 18 "ORGANIZAREA SI STRUCTURA
CONSILIULUI DE ADMINISTRA IE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRA IE,
ORGANIZARE, ATRIBUTII" - din Actul constitutiv al societ ii, care se actualizeaz cu datele de
identificare ale noului membru C.A. ales, potrivit pct. 2 de pe ordinea de zi a AGOA, care va avea loc
în data de 20.06.2022.
2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
3. Mandatarea unei persoane pentru a semna Actul constitutiv actualizat, urmare a modific rilor
men ionate la pct. 1, în vederea depunerii la ORC precum si pentru a semna în numele ac ionarilor
hot rârile AGEA i pentru a îndeplini toate formalit ile necesare aferente hot rârilor AGEA in
rela iile cu autorit ile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau
private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.
4. Ratificarea contractului de vânzare cump rare autentificat sub nr.1319/13.04.2022/Biroul Notarial
tiole Lucian Marius, încheiat între Transgex SA - în calitate de vânz tor - cu societatea Bio Sere
Livada SRL J40/8481/2021, in calitate de cump r tor, avand ca obiect, imobilul, proprietatea
Societ ii Transgex SA, situat în loc. Livada de Bihor, com. Nojorid, jud. Bihor, în suprafa total
de 29.509 mp (compus din: teren intravilan cu o suprafa de 13.816 mp, cu o ser cu s.c. de 10.080
mp, înscris in CF 65078 Nojorid, nr. cadastral 65078 , 65078-c1, respectiv în suprafat de 15.693 mp
teren intravilan înscris in CF 51992 Nojorid, nr. cadastral 51992 , 51992 -c1, cu o ser legumicol cu
sc. 11727 mp) a mijloacelor fixe aferente pentru func ionarea serelor. Pre ul global total de cump rare
al imobilului (inclusiv a mijloacelor fixe), este de 2.051.862, 25 lei la care se ad uga TVA în cota
prev zut de lege, dac este aplicabil.
Vanzarea a fost aprobata prin Hot rârea AGEA 1/19 01 2022, pentru suprafa total de 50.000 mp
teren intravilan cu constructii sere si mijloace fixe, îns , ulterior aprob rii s-a constatat c , parte din
aceast suprafa , respectiv 20.491 mp este teren extravilan, inscris în CF nr. 65077 Nojorid nr.
cadastral nou 65077 Nojorid ( dupa dezmembrarea parcelei cu nr. cad 61 inscrisa in CF 50374
Nojorid). P r ile au stabilit in cuprinsul c de v/c men ionat, ca vânzarea acestei parcele s s se fac
ulterior introducerii ei în intravilan în acelea i condi ii, termeni si pre total, stabilite prin Hot rârea
AGEA 1/19 01 2022 si prin promisiunea bilateral de vânzare din 18.11.2021, la pretul 131.065 lei la
care se ad uga TVA în cota prev zut de lege, dac este aplicabil.
Pre ul total al vânz rii negociat între p rti (în baza Raportului de evaluare întocmit de c tre evaluator
autorizat ANEVAR HAIER Magdolna) este, cel din hotaraea AGEA nr. 1/19 01 2022 de 2.225.000 lei
(dou milioanedou sutedou zeci icincidemiidelei) la care se ad uga TVA în cota prev zut de lege /
dup caz se aplic regimul de taxare invers .
5. Mandatarea directorului general al Transgex S.A., dl. Sârbu -Abramiuc Eduard, ca în numele i pe
seama societ ii s deruleze procedurile privind vânzarea imobilului, respectiv negocierea pre ului,
semnarea i încheierea promisiunii de vânzare cump rare/contractului de vânzare cump rare autentic,
acte adi ionale la acestea, de a îndeplini toate formalit ile necesare aferente acestui scop în rela iile cu
autorit ile competente (notar, banc , alte entitati publice sau private). Mandatul va putea fi transmis
altei persoane.
6. Aprobarea datei de 12.07.2022 ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra c rora se r sfrâng efectele hot rârii AGEA i a datei
de 11.07.2022 ca ex date - data anterioar datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi
lucr toare, de la care instrumentele financiare obiect al hot rârilor organelor societare se
tranzac ioneaz f r drepturile care deriv din respectiva hot râre.
Ac ionarii înscri i la data de referin în Registrul actionarilor pot participa la AGA si pot
vota: personal – vot direct; prin reprezentant (pot fi reprezenta i i prin alte persoane decât ac ionarii pe
baz de imputernicire special /generala); prin coresponden i î i vor dovedi calitatea în condi iile i
cu documentele prev zute de Legea 24/2017, precum i în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018.
Împuternicirea special poate fi acordat pentru reprezentare într-o singur adunare general i
con ine instruc iuni specifice de vot din partea ac ionarului care o acord .
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