J 0 1 /1 8 6 /1 9 9 1 , având CUI R O I 7 5 0 9 5 7 , convoacă
Adunarea Generală Ordinară (AGOA) şi Extraordinară a

la pct. 1-2, precum şi stabilirea limitelor de competenţă
ale acestei persoane;

Acţionarilor (AGEA) pentru data de 09.10.2017, respectiv
10.10.2017, a doua convocare, în cazul neîntrunirii
cvorumului de prezenţă la prima convocare, ora 10.00,

- să semneze hotărârea AGEA;
- să întreprindă dem ersurile de în registrare şi
publicitate la ORCT Alba.

respectiv ora 11.00, la sediul Societăţii, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de
referinţă 29.09.2017, care au dreptul de a participa şi de
a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine
de zi:
AGOA

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15
zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al

1. A p ro b a re a în c h irie rii activului „C A N T IN A
SOCIETĂŢII”, situat în loc. Alba lulia, Str. Cabanei nr. 57,
jud. Alba, înscris în CF nr. 77111 Alba lulia, format din:

exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind
transm ise prin servicii de cu rierat/p rin m ijloace
electronice.

- teren cu nr. top. 1389/2/8/1, în suprafaţă de 3128

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze Societăţii
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării
până la data de 06.10.2017 inclusiv.
Documentele referitoare ia problemele incluse pe
ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin
corespondenţă, procurile speciale, proiectele de hotărâri
pot fi consultate şi procurate de la sediul Societăţii sau de
pe site-ul www.saturn-alba.ro, secţiunea „Informaţii
acţionari”, începând cu data convocării.
Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea
generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor
putea vota prin corespondenţă, şi îşi vor dovedi calitatea
în condiţiile şi cu documentele prevăzute de Dispunerea
de masuri CNVM nr. 26/2012, precum şi în conformitate
cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte
persoane decâ t a c ţio n a rii, pe bază de procuri
speciale/generale, care se vor depune în original la
Sediul societăţii până la data de 06.10.2017 inclusiv. în
acelaşi termen, buletinele de vot prin corespondenţă,
completate şi semnate de acţionar, se vor depune la
sediul Societăţii personal sau prin poştă recomandat cu
confirmare de primire pe care să fie trecută adresa
expeditorului (acţionarului).

mp, şi construcţii cu nr. cad. 77111-C1, cu destinaţia

construcţii administrative şi social-culturale, în suprafaţă
de 813 mp;
- teren înscris în CF nr. 79845 Alba lulia, cu nr. top.
1373/3/2, în suprafaţă de 1497 mp, cu destinaţia parcare.
2. Mandatarea persoanei care:
- să negocieze şi să încheie contractul de închiriere,
în numele şi pe seama Societăţii;
- să semneze hotărârea AGOA;
- să întrep rin d ă dem ersurile de înreg istra re şi
publicitate la ORCT Alba.
3. A probarea datei de 2 7.10.2017 ca dată de
înregistrare şi a datei de 26.10.2017 ca ex date.
AGEA

1. Prelungirea creditului de tip linie de lucru contractat
de la UniCredit Bank - S.A. - Sucursala Alba, în valoare
de 700.000 EUR, cu o perioadă de 12 luni.
2. Prelungirea liniei de credit contractată de la BRDGSG - Sucursala Alba, în valoare de 800.000 EUR, cu o
perioadă de 1 2 luni.
3. Aprobarea menţinerii garanţiilor constituite în
favoarea UniCredit Bank - S.A. - Sucursala Alba în cazul
aprobării propunerii de la pct. 1 .
4. Aprobarea constituirii de către Societatea SATURN
- S.A. a garanţiilor necesare pentru prelungirea liniei de
credit contractată de la BRD- GSG - Sucursala Alba, în
cazul a p ro b ă rii p ro p u n e rii de la pct. 2 , asupra
următoarelor categorii de bunuri:

României să introducă puncte pe ordinea de zi şi să
prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii îşi pot

(63/4.975.478)
S ocietatea REM A R U L 16 FE B R U A R IE - S.A.

CONVOCARE

- garanţii asupra unor active aflate în patrimoniul
Societăţii;
- alte tipuri de garanţii.

Consiliul de administraţie al Societăţii REMARUL 16
FEBRUARIE - S.A., având sediul în Cluj-Napoca, str.
Tudor Vladimirescu nr. 2-4, înmatriculată la Oficiul

5. Mandatarea persoanei care:
- să rep rezin te S o c ie ta te a pentru în d ep lin irea
formalităţilor necesare la prelungirea liniilor de credit şi

Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod
unic de înregistrare RO201373, întrunit în şedinţa de
lucru la sediul societăţii în data de 07.09.2017, convoacă

constituirea garanţiilor, în cazul aprobării propunerilor de

adunarea generală extraordinară a acţionarilor (AGEA)

pentru data de 11.10.2 017, la ora 11.00, la sediul
societăţii, pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de 02.10.2017, considerată
data de referinţă şi care au dreptul de a participa şi de a
vota în cadrul adunării generale.
în cazul în care la data de 1 1 .1 0 .2 0 1 7 nu se
îndeplinesc condiţiile de cvorum, şedinţa AGEA se va
desfăşura în data de 12.10.2017, la aceeaşi oră, în
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor are
următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea constituirii unei societăţi cu răspundere
lim itată, având denum irea R E M A R U L B U S IN E S S
CENTER - S.R.L., în care REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., va deţine calitatea de asociat majoritar, societatea
nou constituită urmând a avea sediul în Cluj-Napoca, str.
Tudor Vtadimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, obiectul principal de

activitate cod CAEN 6820 - închirierea şi subînchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, capitalul social,
conducerea s o c ie tă ţii nou co n stitu ite şi ce le lalte
elemente fiind conform proiectului de act constitutiv pus
la dispoziţia acţionarilor la Secretariatul General al
societăţii şi pe website-ul societăţii (www.remarul.eu Secţiunea Acţionariat).
2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de administraţie
al REMARUL 16 FEBRUARIE - S A , prin preşedinte, să
reprezinte, să-şi asume, să decidă şi să semneze în
num ele şi pe seam a S o c ie tă ţii REM ARUL 16
FEBRUARIE - S A ., în condiţiile legii, orice clauză a
actului constitutiv REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L- sau orice alte documente, să efectueze orice
demers în relaţia cu instituţii sau terţi în legătură cu
o p e ra ţiu n ile p rivin d c o n s titu ire a şi fu n cţio n a re a
REMARUL BUSINESS CENTER - S.R.L., să dea şi să
primească toate declaraţiile aferente înfiinţării societăţii
menţionate.
3. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 8 6
alin. 1 din Legea nr. 24/2017, a datei de 27.10.2017, ca
dată de înregistrare, respectiv dată care serveşte la
identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge
efectele hotărârii AGEA şi a datei de 26.10.2017, ca ex
date.

4. Aprobarea mandatarii preşedintelui consiliului de
a d m in is tra ţie să sem neze în num ele a c ţio n a rilo r
hotărârile adoptate, precum şi orice acte impuse de
hotărârile adoptate şi a consilierului juridic al Societăţii,
Poptean C arm en R am ona să în to c m e a s c ă to ate
formalităţile legale aferente ducerii la îndeplinire a
hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Monitorul
Oficial al României, depunerea/ridicarea de cereri şi alte
înscrisuri în scopul re a liz ă rii o p e ra ţiu n ilo r de

înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerţului
Cluj şi oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se
legitim ează cu C.l. seria KX nr. 587794, emisă de
SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008.
Acţionarii, reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15
zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al
României, să introducă puncte pe ordinea de zi şi să
prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii îşi pot
exercita aceste drepturi numai îh scris, documentele fiind
transm ise prin servicii de cu rierat/p rin m ijloace
electronice.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii

întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării
cel târziu până la data de 08.10.2017.
Documentele referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin
corespondenţă, procurile speciale, proiectele de hotărâri
pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii sau de
pe site-ul w w w .re m a ru l.e u , începând cu data de
08.09.2017.
Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea
generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor
putea vota prin corespondenţă, şi îşi vor dovedi calitatea
în condiţiile şi cu documentele prevăzute de Dispunerea
de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum şi în conformitate
cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea
acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât
acţionarii, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau
generale.
împuternicirea specială poate fi acordată oricărei
persoane pentru reprezentare în adunarea generală şi
co n ţin e in s tru c ţiu n i s p e cifice de vot din partea
acţionarului care o acordă.
Acţionarul poate acorda o îm puternicire valabilă
pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând
reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în
dezbaterea adunării generale a acţionarilor a uneia sau
mai multor societăţi identificate în împuternicire, în mod
individual sau printr-o formulare generică referitoare la o
anumită categorie de em itenţi, inclusiv în ceea ce
priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea
să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui
intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct.
20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
împuternicirile/procurile speciale sau generale, după
caz, se vor depune în original la sediul societăţii până la
data de 08.10.2017. în acelaşi termen, buletinele de vot
prin corespondenţă completate şi semnate de acţionar se
vor depune la sediul societăţii personal sau prin poştă

recomandat cu confirmare de primire pe care să fie

exerciţiul financiar 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016,

trecută adresa expeditorului (acţionarului).

însoţite de raportul administratorului.

(64/4.975.479)

(67/4.975.482)

Societatea DANIELI ENGINEERING ROM - S.R.L.

Societatea WORLD COMM TRADING
GFZ - S.R.L.

ANUNŢ
ANUNŢ

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, cu modificările şi completările

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind

ulterioare, DANIELI ENGINEERING ROM - S.R.L., cu

societăţile comerciale, cu modificările şi completările

sediul în jud. Cluj, Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 109, et.

ulterioare, S.C. WORLD COMM TRADING GFZ - S.R.L.,

5, ap. 2, având numărul de ordine în registrul comerţului

cu sediul în Bucureşti, sectorul 6, Splaiul Independenţei

J12/454/2009, codul unic de înregistrare R O I 3236144 şi

nr. 319, OB 209, parter stânga, având numărul de ordine

o cifră anuală de afaceri de 11.625.508 RON, confirmă că
a depus sub numărul 117324129 din data de 29.05.2017,

în registrul comerţului J40/10819/18.09.2014, codul unic

la D G FP/A N A F/M F Jud, Cluj, copie de pe situaţiile
financiare anuale pentru exerciţiul financiar

ian. 2016 31 dec, 2016, însoţite de raportul administratorului.
1

(65/4.975.480)
S o cietatea BERG BANAT - S .R .L.

ANUNŢ
în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, cu modificările şi completările
ulterioare, S C. BERG BANAT - S.R.L., cu sediul în
Timişoara, Calea Şagului nr. 143, având numărul de
ordine în Registrul Comerţului J35/29/1991, cod unic de
înregistrare RO 1815100 şi o cifră anuală de afaceri de
peste 1 0 milioane de lei, confirmă că a depus sub
numărul 117345624 din data de 29.05.2017, la Ministerul
Finanţelor Publice, copie a situaţiilor financiare anuale
pentru exerciţiul financiar 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie
2016, însoţite de raportul administratorului.

de înregistrare 16167421 şi o cifră anuală de afaceri de
peste 1 0 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul
INTERNT-117351077-2017 din data de 29 mai 2017 la
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului
Bucureşti - Adm inistraţia Finanţelor Publice pentru
Contribuabili Mari, situaţiile financiare anuale pentru
exerciţiul financiar 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016,
în s o ţite de ra p o rtu l a d m in is tra to ru lu i şi raportul
auditorilor.
(68/4.975.483)
S ocietatea M EDIAFAX - S.A.

CONVOCARE

Bragadiru, oraş Bragadiru, Str. Speranţei nr. 40, parter,

KPMG RESTR U C TU R IN G SPRL, cu sediu! în
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 69-71, parter, cam.
25, cod poştal 013685, sectorul 1, societate civilă
p ro fe sio n a lă în scrisă în R e g istrul F o rm e lo r de
O rg a n iza re FRO 0499 al U n iu nii N a ţio na le a
Practicienilor în Insolvenţă din România, număr matricol
2A0499, la data de 24.09.2010, reprezentată de Asociat
C o o rd o n a to r S peranţa M unteanu, în c a lita te de
Administrator Judiciar desemnat conform încheierii din
10.06.2015, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti,
Secţia Civilă, în Dosar nr. 2135/3/2015 având ca obiect
procedura insolvenţei deschisă împotriva debitoarei
MEDIAFAX - S.A. în insolvenţă, persoană juridică
română, cu sediul în Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 3,
etaj 10, camera 7, sectorul 3, înregistrată la Oficiul

jud. Ilfov, având numărul de ordine în registrul comerţului

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti

(66/4.975.481)
S o cietatea TS V PE TR O LIE R E - S.R .L.

ANUNŢ
în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, cu modificările şi completările
u lte rio a re , S.C. TSV PETRO LIERE - S .R .L., loc.

J23/3353/2011, codul unic de înregistrare RO 29486953

sub nr. J40/642/1995, CIF RO 6969223, în temeiul art. 58

şi o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei,

alin. (1) lit. g din Legea nr. 85/2014, coroborat cu art. 117

confirmă că a depus sub numărul INTERNT-1174445292017 din data de 30.05.2017 la Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală situaţiile financiare anuale pentru

alin. (2) şi (3) din Legea nr. 31/1990 şi art. 13 din Actul
Constitutiv al Societăţii, convoacă în data de 11.10.2017
ora 11.00, la adresa din Bucureşti, sectorul 3, str. Nerva

