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Societatea SOCOT - S.A.   
    HOTĂRÂREA NR. 1 din 30.08.2021   
    a A.G.E.A.   
    Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii SOCOT - S.A., cu 
sediul în Târgu Mureş, Str. Libertăţii nr. 115, jud. Mureş, înregistrată la O.R.C. 
Mureş sub nr. J26/306/1991, având CIF RO 2522493, întrunită în şedinţa din data 
de 30.08.2021, la a doua convocare, la sediul societăţii, cu o prezenţă de 58,37% 
din totalul capitalului social, şi 61,83% din totalul drepturilor de vot, aferente unui 
număr de 190.013 acţiuni,   
    hotărăşte:   
    Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii cu o sumă de până la 
768.272,5 lei, prin emiterea unui număr de 307.309 acţiuni, fiecare cu o valoare 
nominală de 2,5 lei/acţiune şi un preţ de 2,5 lei/acţiune emisă, în schimbul aportului 
în numerar adus de acţionarii societăţii, în baza exercitării dreptului de preferinţă.   
    Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 190.013, reprezentând 
58,37% din capitalul social, aferente unui număr de 190.013 acţiuni, din care 
pentru 190.013 şi împotrivă 0. Abţineri 0.   
    Art. 2. Se aprobă ca termenul acordat pentru exercitarea dreptului de preferinţă 
să fie de o lună de la data publicării prezentei hotărâri AGEA în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a, iar acţionarii care vor putea subscrie vor fi cei 
înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă. Acţiunile emise vor putea fi 
subscrise de acţionari proporţional cu numărul acţiunilor pe care le deţin. Fiecare 
acţionar va avea dreptul să subscrie o acţiune nou emisă pentru fiecare acţiune 
deţinută, aplicându-se rotunjirea în jos la cifra întreagă. La data subscrierii, se va 
achita integral valoarea acţiunilor subscrise în contul Societăţii SOCOT - S.A. 
Contravaloarea acţiunilor se va achita prin virament bancar (cu ordin de plată), cu 
menţiunea "aport la capitalul social". Ulterior efectuării plăţii, acţionarii se vor 
prezenta la sediul societăţii, unde vor depune buletinul de subscriere semnat în 
original şi copia ordinului de plată vizat de bancă (documentele se pot transmite şi 
prin curier/poştă, recomandat, cu confirmare de primire). Acţiunile rămase 



nesubscrise la expirarea termenului acordat pentru exercitarea dreptului de 
preferinţă vor putea fi subscrise ulterior, în termen de cel mult 7 zile de la expirarea 
acestui termen, de către acţionarii care şi-au exercitat dreptul de subscriere în 
prima etapă a procedurii. În caz de suprasubscriere a acţiunilor, repartizarea lor 
se va face conform principiului  "pro rata". Acţiunile rămase nesubscrise la 
expirarea termenului de 7 zile acordat pentru a doua etapă a procedurii de 
majorare vor fi anulate.   
    Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 190.013, reprezentând 
58,37% din capitalul social, aferente unui număr de 190.013 acţiuni, din care 
pentru 190.013 şi împotrivă 0. Abţineri 0.   
    Art. 3. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie al societăţii cu 
efectuarea demersurilor necesare majorării de capital social, cu titlu de exemplu şi 
fără a se limita la: întocmirea deciziei privind rezultatele subscrierii, pentru a hotărî 
majorarea capitalului social după expirarea termenului acordat pentru exercitarea 
dreptului de preferinţă, pentru modificarea actului constitutiv în mod 
corespunzător.   
    Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 190.013, reprezentând 
58,37% din capitalul social, aferente unui număr de 190.013 acţiuni, din care 
pentru 190.013 şi împotrivă 0. Abţineri 0.   
    Art. 4. Se aprobă mandatarea dlui POPA EUGEN TUDOR - Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie, să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii 
societăţii prezenta Hotărâre AGEA adoptată.   
    Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 190.013, reprezentând 
58,37% din capitalul social, aferente unui număr de 190.013 acţiuni, din care 
pentru 190.013 şi împotrivă 0. Abţineri 0.   
    Art. 5. Se aprobă mandatarea dlui CALIAN MARIUS, identificat cu CI seria MS 
nr. 719032, să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea prezentei 
Hotărâri AGEA adoptate la ORC de pe lângă Tribunalul Mureş şi publicarea 
acesteia 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 190.013, reprezentând 
58,37% din capitalul social, aferente unui număr de 190.013 acţiuni, din care 
pentru 190.013 şi împotrivă 0. Abţineri 0.   
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