coMpANIA NATIoNAT,A novranM s.A. BUCURT,$Tr
F'ILIALA SOCIETATEA CARFIL S.A. BRA$OV
SEDIUL SOCIAL: MUNICIPIUL BRA$OV, STR. ZIZINULUI, NR.
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119, JUD.

BRA$OV

HOTARAREA NR. 9
A

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTTONARILOR
din data de 04.11.2020

in temeiul Legii societdlilor nr. 3l/7990,republicat6, cu modificarile si completarile
ulterioare si a H.G. 979/2000, privind infiinlarea C.N. ROMARM S.A. cu modificdrile gi
completdrile ulterioare, al prevederilor actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. gi ale
actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.;
in temeiul Ordinelor ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr.
3147128.10.2020 si nr. 3183/30.10.2020 qi a Hotdrdrii A.G.A. C.N. ROMARM S.A. nr.
69103.tt.2020;
Adunarea GeneralS a Ac{ionarilor a S. CARFIL S.A., intrunitd in data de
04.11 .2020,Ia sediul Ministerului Economiei, Energiei Ei Mediului de Afaceri,
legal constituiti, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARIIL S.A., cu
particrparea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei qi Mediului de Afaceri in
AGA, domnul Ion $ANDRU si a rcprczerfiantului C.N. Romarm S.A., domnul Dumitru
MISCHIE,

HoTARA$rE:
L. Modificarea actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A. in sensul
comp letdri i ob iectului secundar cu urmdto ar ea activ itate:

-Comer! cu ridicata

L,

al

materialului lemnos

qi al

materialelor

de construc{ii

qi

echipamentelor sanitare - COD CAEN 4673.
2. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei Ei Mediului de
Afaceri in A.G.A. filialei Societatea CARFIL S.A. pentru semnarea actului constitutiv al
societdlii, actualizat conform aprobdrii mai sus acordate.
3. Aprobarea majorlrii capitalului social al filialei Societatea CARFIL S.A., cu
suma de 12.757.000 lei, reprezentdnd suma alocatd de Ministerul Economiei, Energiei qi
Mediului de Afaceri in anul 2020, sumd ce nrmeazd a fr subscrisd integral gi vdrsatl de
statul romdn, prin Ministerul Economiei, Energiei Ei Mediului de Afaceri.
Astfel capitalul autorizatva fi de 35.555.437,50 lei.
Suma de 12.757.000 lei este destinatdfinanldrii investitiilor necesare protecliei intereselor
esenliale de securitate nalionald qi care se referS la produclia de armament, munilie gi
material de rdzbo| potrivit aln. (2) al art. 13 din Legea nr. 23212016. De asemenea,
societatea are obligajia de a evidenlia clar in contabilitate activitdlile cu caractq militar.
4. Stabilirea termenului de subscriere a sumei de 12.757.000 lei, de maximum 40
de zile de la data publicdrii Hotdrdrii A.G.E.A. in Monitorul Oficial.
5. Aprobarea majoririi numlrului de ac{iuni de la 9.119.375La74.222.175 acliuni

cu valoare nominali de 2,5 leilacfiune, ca unnare a major6rii capitalului social, prin
emisiunea unui numir de 5.102.800 acliuni noi, care vor fi delinute de statul romdn
reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei qi Mediului de Afaceri.
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6. Ridicarea dreptului de preferin{5 al ac}ionarului C.N. ROMARM S.A. in baza
prevederilor art. 217, alin. 1, din Legea nr. 3111990, determinat de lipsa fondurilor
necesare exercit[rii acestui drept.
7. Amf,narea modificirii actului constitutiv al filialei pentru o qedin!6 A.G.E.A. ce
va fi convocatl"imediat dup6 subscrierea sumei de 12.757.000 lei.
8. imputernicirea Directorului General at filialei Societatea CARFIL S.A. pentru a
semna documentele necesare privind inregistrarea Ei publicarea hotlr0rii A.G.E.A. la
Oficiul Registrului Comerfului, persoana imputernicitd putdnd delega unei alte persoane,
salariatd u filiul.i, mandatul sdu cu privire la indeplinirea formalitdlilor menlionate mai
SUS.

Reprezentant al C.N. ROMARM S.A.
in Adunarea General[ a Ac]ionarilor

Reprezentant al Ministerului Economiei, Energiei qi

Mediului de Afaceri
in Adunarea Generali a AcJionarilor
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PreEedintele Consiliului de

al Filialei S. CARFIL S.A.

CELINA.
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Secretar A.G.A.

Camelia HORGA
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