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Către 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

BURSA DE VALORI BUCURESTI 

 

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

financiare şi operaţiuni de piata şi a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 

operatorii de  piaţa. 

 

Data raportului:  03.08.2020  

Denumirea societăţii: VES.SA. 

Sediul societăţii: Sighişoara, Str. Mihai Viteazu, Nr.102, Jud. Mures. 

Fax: 0265/778865 – 0265/779710 

Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885. 

Cod unic de înregistrare: RO 1223604  

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J26/2/1991 

Capital social subscris si vărsat: 1.881.719 lei 

Numar de actiuni: 18.817.190; 

Drepturi de vot: 18.817.190; 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: REGS, categoria 

Standard , a BVB.    

       

         Eveniment important de raportat: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata 

pentru data de 03.08.2020 nu s-a putut intruni in mod statutar la prima convocare din cauza 

neintrunirii cvorumului de prezenta. 

         Pentru data de 03.08.2020 a fost convocata sedinta AGEA VES SA la  adresa: Cluj-Napoca, 

str. Fagului, nr.83, jud. Cluj, la prima convocare, AGEA fiind convocata incepand cu ora 11.00, 

pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor  tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul 

zilei de 22.07.2020 considerata ca data de referinta. 

         

         Convocarea AGEA s-a realizat conform legislatiei in vigoare si a Actului Constitutiv al  

Societatii, convocatorul fiind publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2205 din 

data de 01.07.2020 si in ziarul Cuvantul Liber din data de 01.07.2020.  

       Intrucât la sedinta AGEA, au fost prezenti actionari detinatori a 9.296.117  actiuni, reprezentand  

49,4023% din capitalul social al societatii, cu drept de vot, sedinta nu a putut fi tinuta in mod statutar, 

adica in prezenta a cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot ale societatii.  

       Sedinta AGEA, pentru cea de-a doua convocare, este stabilita pentru data de 04.08.2020. 

 

Membru în Directorat 

Sorin Sandu Borza 


