Societatea ICEPRONAV - INSTITUTUL DE
CERCETARE Şl INGINERIE TEHNOLOGICĂ
PENTRU CONSTRUCŢII NAVALE GALAŢI - S.A.

completare a ordinii de zi a AGEA stabilită pentru data de
11.10.2017, respectiv 12.10.2017 a doua convocare, în
cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima
convocare, cu data de referin ţă 2 .1 0 .2 0 1 7 , în

C O N VO C A R E

conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea nr.
3 1 /1 9 9 0 /R , consiliul de adm inistraţie al Societăţii
REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A. completează ordinea

SALINA 2000 SPRL Galaţi, desemnată lichidator al
S.C. ICEPRONAV - INSTITUTUL DE CERCETARE Şl
INGINERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU CONSTRUCŢII
NAVALE G A LA ŢI - S .A ., G a la ţi (C U I 1 6 4 8 0 2 8 ,
J17/582/1991), conform încheierii din data de 14.01.2013
pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia a ll-a Civilă, în
dosarul nr. 1 0 3 1 8 /1 2 1 /2 0 1 2 , convoacă A dunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor debitoarei la data de
30.10.2017, ora 10.00, la sediul lichidatorului din Galaţi,
str. Regiment 11 Şiret, nr, 50, bl, G1, ap. 45, având ca
ordine de zi:

1. Aprobarea propunerii lichidatorului de casare a
b u n u rilo r m obile a flate în p a trim o n iu l d e b ito a re i
ICEPRONAV - S.A. (calculatoare, monitoare, mobilier
etc.) depreciate din punct de vedere fizic şi moral pentru
care nu se justifică continuarea procedurii de faliment din
c au za c h e ltu ie lilo r o ca zio n a te de a d m in istra re a
procedurii. Lista cu bunurile propuse pentru casare poate
fi consultată la sediul lichidatorului.
Acţionarii care nu pot fi prezenţi în locul şi data fixate
pentru ţinerea adunării generale îşi pot exprima votul prin
corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul,
semnată de acţionar, sau înscrisul în format electronic,
căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat
valabil, poate fi com unicată prin orice m ijloace şi
înregistrată la administratorul judiciar, până la data fixată
pentru exprimarea votului.
în cazul în care la data de 30.10.2017, ora 10.00,
AGOA nu îndeplineşte condiţiile de întrunire, şedinţa se
reprogramează la data de 31.10.2017, ora 10.00, în
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
(68/4.993.601)
S o cie ta te a R EM A R U L 16 FE B R U A R IE - S.A.

CONVOCARE
(completare)
Având în vedere cererea formulată de acţionarul
TR A N S F E R O V IA R G R U P - S.A., cu o deţinere de
674.173 acţiuni, reprezentând 32,96% din capitalul social
al Societăţii REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A., cu sediul
în C lu j-N a p o c a , str. Tudor V lad im irescu nr. 2 -4 ,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr.
J12/1591/1992, cod unic de înregistrare RO201373, de

de zi a AGEA din convocatorul publicat în Monitorul
O ficial al R o m âniei, P artea a IV -a, num ărul
3220/08.09.2017, cu următoarele puncte:
5. aprobarea achiziţionării de către REMARUL 16
FEBRUARIE - S.A. a întreg pachetului de acţiuni în
număr de 710.480 (reprezentând 99,97% din capitalul
social al Societăţii Uzina de Vagoane Aiud - S.A .,

J01/565/2011, CUI R 011556290), pe care Transferoviar
Grup - S.A. îl deţine în cadrul Uzinei de Vagoane Aiud S.A., pentru preţul de 4.191.832 lei, conform raportului de
evaluare nr. 650/29.08.2017 întocmit de către Darian
DRS - S.A. (respectiv 5,9 lei/acţiune);
6. aprobarea m andatarii directorului general al
societăţii să semneze contractul de vânzare acţiuni
supus aprobării la punctul 5 de pe prezenta ordine de zi,
precum şi orice acte impuse de hotărârea adoptată.
(69/4.993.613)
S ocietatea M EC A N IC A C O DLEA - S.A.

CONVOCARE
Consiliul de administraţie al S.C. Mecanica Codlea S.A., cu sediul în Codlea, Str. Rampei nr. 1, jud. Braşov,
având J08/37/1991, C.U.I. R01122928, în conformitate
cu Legea nr. 31/1990, re p u b lica tă în 2004, cu
com pletările şi m odificările ulterioare, ale Legii nr.
297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. şi dispoziţiile actului
constitutiv, convoacă la cererea acţionarului majoritar SIF
Transilvania - S.A. deţinând 100.260.250 acţiuni,
reprezentând 81,0720% din capitalul social, prin adresa
nr. 7600/20.09.2017:
I. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor în
data de 09.11.2017, ora 10.00, la sediul societăţii, cu
următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificării şi completării alin. (1) al art.
21 din actul constitutiv, astfel:
Forma actuală:
(1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea
duratei mandatului pentru care au fost numiţi, se va putea
face numai cu just motiv. Constituie just motiv şi
revocarea administratorilor în funcţie care nu au fost
reconfirmaţi prin vot cumulativ în noul consiliu de
administraţie.

