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ACT  CONSTITUTIV  AL  SOCIETĂȚII 

„GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.” 

(SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR) 

 

CAPITOLUL  I. DENUMIREA SOCIETĂŢII ŞI SEDIUL SOCIAL 

Art.1.1. Denumirea societății este “GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.” 

Art.1.2. În toate actele, scrisorile sau publicaţiile emanând de la societate, denumirea 
societăţii va fi urmată de cuvintele “societate pe acţiuni” sau de iniţialele “S.A.”, sediul 
social, capitalul social, precum şi de numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare. 

Art.1.3 Sediul social este în Sat Filipești, Comuna Bogdănești, strada Principală nr. 25, Județ 
Bacău. 

 Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale 
extraordinare a acţionarilor. 

 Art.1.5. Societatea va putea înfiinţa sau desfiinţa sedii secundare - sucursale, agenţii, 
reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii 
adunării generale extraordinare a acţionarilor. 

La data prezentului act constitutiv societatea nu declară puncte de lucru. 

 

CAPITOLUL II.  FORMA JURIDICĂ  A SOCIETĂŢII 

Art.2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acţiuni şi îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu legislaţia română în 
vigoare. 

Art.2.2. Obligaţiile sociale ale societăţii sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acţionar 
al societăţii răspunde numai până la concurenţa capitalului social subscris.  

Art.2.3. Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea Adunării Generale a 
Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.  

 

CAPITOLUL III. DURATA SOCIETĂŢII 

 Art.3.1. Durata de funcţionare a societăţii este nedeterminată, începând de la data 
înmatriculării ei la Oficiul Registrului Comerțului. 

 

CAPITOLUL IV.  OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Art.4.1. Obiectul de activitate 

Domeniul principal: Intermedieri financiare și asigurări 

Activitatea principală:  6420-Activități ale holdingurilor. 
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Activităţi secundare: 

0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare 
de seminţe oleaginoase;  

0112-Cultivarea orezului;  

0113- Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor;  

0114-Cultivarea trestiei de zahăr; 

0115- Cultivarea tutunului;  

0116-Cultivarea plantelor pentru fibre textile; 

0119 -Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;  

0121- Cultivarea strugurilor;  

0122- Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale;  

0123- Cultivarea fructelor citrice;  

0124- Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase;  

0125- Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi 
fructiferi;  

0126- Cultivarea fructelor oleaginoase;  

0127 -Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor ;  

0128 -Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz 
farmaceutic;  

0129- Cultivarea altor plante permanente;  

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire;  

0141 - Creşterea bovinelor de lapte;  

0142- Creşterea altor bovine;  

0143- Creşterea cailor şi a altor cabaline;  

0144 - Creşterea cămilelor şi a camelidelor;  

0145- Creşterea ovinelor şi caprinelor;  

0146- Creşterea porcinelor;  

0147- Creşterea păsărilor;  

0149- Creşterea altor animale;  

0150- Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);  

0161- Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală;  

0162- Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;  

0163- Activităţi după recoltare;  
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0164- Pregătirea seminţelor;  

0170- Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii;  

0210- Silvicultură şi alte activităţi forestiere;  

0220- Exploatarea forestieră;  

0230- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;  

0240- Activităţi de servicii anexe silviculturii;  

0311- Pescuitul maritim;  

0312- Pescuitul în ape dulci;  

0321- Acvacultura  maritimă;  

0322- Acvacultura în ape dulci;  

0811- Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei 
calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;  

0812-Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului ;  

1011- Prelucrarea şi conservarea cărnii;  

1012- Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre;  

1013- Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre);  

1020- Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor;  

1031- Prelucrarea şi conservarea cartofilor;  

1032- Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;  

1039- Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.;  

1041- Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor;  

1042- Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare;  

1051- Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;  

1052- Fabricarea îngheţatei;  

1061- Fabricarea produselor de morărit;  

1062- Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon ;  

1071- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie. 

1072- Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate 
de patiserie;  

1073- Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare; 

1081- Fabricarea zahărului;  

1082- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase; 

1083- Prelucrarea ceaiului și cafelei; 
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1084- Fabricarea condimentelor şi ingredientelor;  

1085- Fabricarea de mâncărururi preparate;  

1086- Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice;  

1089- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;  

1091- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă ;  

1092- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie;  

1101- Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice;  

1102- Fabricarea vinurilor din struguri;  

1103-Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe ;  

1104- Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;  

1105- Fabricarea berii;  

1106- Fabricarea malţului;  

1107- Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape 
îmbuteliate;  

1310- Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile;  

1320- Producţia de ţesături;  

1330- Finisarea materialelor textile;  

1391- Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare;  

1392- Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei 
de corp);  

1393- Fabricarea de covoare şi mochete;  

1394- Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase;  

1395- Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de 
îmbrăcăminte;  

1396- Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile;  

1399- Fabricarea altor articole textile n.c.a.;  

1411- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele;  

1412- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru;  

1413- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp);  

1414- Fabricarea de articole de lenjerie de corp;  

1419- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a;  

1420- Fabricarea articolelor din blană;  

1431- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie;  
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1439- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte;  

1511- Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor;  

1512- Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament;  

1520- Fabricarea încălţămintei;  

1610- Tăierea şi rindeluirea lemnului;  

1621- Fabricarea de  furnire şi a  panourilor din lemn;  

1622- Fabricarea parchetului asamblat în panouri;  

1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii;  

1624- Fabricarea ambalajelor din lemn;  

1629- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte 
materiale vegetale împletite;  

1711- Fabricarea celulozei;  

1712- Fabricarea hârtiei şi cartonului;  

1721-Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton ;  

1722- Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton;  

1723- Fabricarea articolelor de papetărie;  

1724- Fabricarea tapetului;  

1729- Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.;  

1811- Tipărirea ziarelor;  

1812- Alte activităţi de tipărire n.c.a.;  

1813- Servicii pregătitoare pentru pretipărire;  

1814- Legătorie şi servicii conexe;  

1820-Reproducerea înregistrărilor;  

2014- Fabricarea altor produse chimice organice, de bază; 

2030- Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor; 

2041- Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere; 

2042 -Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă); 

2060- Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale; 

2211- Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor; 

2219 -Fabricarea altor produse din cauciuc; 

2221- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic; 

2222- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;  

2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;  
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2229- Fabricarea altor produse din material plastic; 

2311- Fabricarea sticlei plate;  

2312- Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;  

2313- Fabricarea articolelor din sticlă ; 

2314-Fabricarea fibrelor din sticlă;  

2319- Fabricarea de sticlărie tehnică; 

2320- Fabricarea de produse refractare; 

2331- Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;  

2332- Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă; 

2341- Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental; 

2342- Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;  

2343- Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică;  

2344- Fabricarea altor produse tehnice din ceramică;  

2349- Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.; 

2351- Fabricarea cimentului; 

2352 Fabricarea varului şi ipsosului; 

2361-Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;  

2362-Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;  

2363- Fabricarea betonului;  

2364- Fabricarea mortarului;  

2369 -Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;  

2370- Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;  

2391- Fabricarea de produse abrazive; 

2399- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. ;  

2511- Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;  

2512- Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;  

2550- Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia 
pulberilor;  

2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor;  

2562-Operaţiuni de mecanică generală;  

2571- Fabricarea produselor de tăiat; 

2572- Fabricarea articolelor de feronerie; 

2573- Fabricarea uneltelor; 
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2591- Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel; 

2592- Fabricarea ambalajelor uşoare din metal; 

2593- Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri; 

2594- Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe; 

2599- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.; 

2620- Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice; 

2630- Fabricarea echipamentelor de comunicaţii; 

2640-Fabricarea produselor electronice de larg consum; 

2651- Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie; 

2652- Producţia de ceasuri; 

2670- Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice; 

2680- Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor; 

2711- Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice; 

2712- Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii; 

2720- Fabricarea de acumulatori şi baterii; 

2731- Fabricarea de cabluri cu fibră optică; 

2732- Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice; 

2733- Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice; 

2740- Fabricarea de echipamente electrice de iluminat; 

2751- Fabricarea de aparate electrocasnice; 

2752- Fabricarea de echipamente casnice neelectrice; 

2790- Fabricarea altor echipamente electrice; 

2811- Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi 
motociclete); 

2812- Fabricarea de motoare hidraulice; 

2813- Fabricarea de pompe şi compresoare; 

2814- Fabricarea de articole de robinetărie; 

2815- Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de 
transmisie; 

2821- Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor;  

2822- Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulate;  

2823- Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi 
a echipamentelor periferice); 
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2824- Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric;  

2825- Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz 
casnic; 

2829- Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.; 

2841- Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului; 

2849- Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.; 

2891- Fabricarea utilajelor pentru metalurgie; 

2892- Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii; 

2893- Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului; 

2894- Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei; 

2895- Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului; 

2896- Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului; 

2899- Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.; 

2910- Fabricarea autovehiculelor de transport rutier; 

2920- Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci; 

2931- Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru 
motoare de autovehicule; 

2932- Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de 
autovehicule; 

3011- Construcţia de nave şi structuri plutitoare;  

3012- Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agreement; 

3020- Fabricarea materialului rulant; 

3030- Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale; 

3091- Fabricarea de motociclete; 

3092- Fabricarea de biciclete şi de de vehicule pentru invalizi; 

3099- Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 

3101- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine;  

3102- Fabricarea de mobilă pentru bucătării;  

3103- Fabricarea de saltele şi somiere;  

3109- Fabricarea de mobilă n.c.a.;  

3220- Fabricarea instrumentelor musicale; 

3230- Fabricarea articolelor pentru sport; 

3240- Fabricarea jocurilor şi jucăriilor; 
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3250- Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice; 

3291- Fabricarea măturilor şi periilor; 

3299- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.; 

4222- Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii;  

4291- Construcţii hidrotehnice;  

4299- Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.;  

4311- Lucrări de demolare a construcţiilor;  

4312 - Lucrări de pregătire a terenului;  

4313- Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii;  

4321- Lucrări de instalaţii electrice;  

4322- Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat; 

4329- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;  

4331- Lucrări de ipsoserie;  

4332- Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;  

4333- Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;  

4334- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;  

4339- Alte lucrări de finisare;  

4391- Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii;  

4399- Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;  

4511- Comerţ cu  autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone);  

4519- Comerţ cu alte autovehicule;  

4520- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;  

4531- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;  

4532- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule;  

4540- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea 
motocicletelor;  

4611- Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile  
şi cu semifabricate;  

4612- Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru 
industrie;  

4613- Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii;  

4614- Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane;  

4615- Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie;  
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4616- Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din 
piele;  

4617- Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun;  

4618- Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;  

4619- Intermedieri în comerţul cu produse diverse;  

4621-Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat ;  

4622- Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor;  

4623- Comerţ cu ridicata al animalelor vii;  

4624- Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; 

4631- Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; 

4632- Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 

4633- Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile; 

4634- Comerţ cu ridicata al băuturilor;  

4635- Comerţ cu ridicata al produselor din tutun ;  

4636- Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase;  

4637- Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente;  

4638- Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte;  

4639- Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun;  

4641- Comerţ cu ridicata al produselor textile;  

4642- Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei;  

4643- Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi 
televizoarelor;  

4644-Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere;  

4645- Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie; 

4647- Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat;  

4648- Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor;  

4649- Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;  

4651-Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui;  

4652- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii; 

4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor;  

4662- Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte;  

4663- Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii;  
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4664- Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de 
tricotat;  

4665- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou;  

4666- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou;  

4669- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente;  

4671- Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate;  

4672- Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice;  

4673- Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi 
echipamentelor sanitare;  

4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii 
sanitare şi de încălzire;  

4675-Comerţ cu ridicata al produselor chimice ;  

4676-Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare ;  

4677- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;  

4690- Comerţ cu ridicata nespecializat;  

4711- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun;  

4719- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse nealimentare;  

4721- Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate;   

4722-Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate;  

4723- Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate;  

4724-Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în 
magazine specializate ;  

4725- Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;  

4726- Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;  

4729- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;  

4730- Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate;  

4741-Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în 
magazine specializate ;  

4742-Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru  telecomunicaţii în magazine 
specializate ;  

4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate;  

4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate;  
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4752-Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru 
vopsit, în magazine specializate ;  

4753- Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de 
podea, în magazine specializate;  

4754- Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine 
specializate;  

4759-Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de  iluminat şi al articole de uz casnic 
n.c.a., în magazine specializate;  

4761- Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate;  

4762- Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate;  

4763- Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări 
audio/video, în magazine specializate;  

4764-Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate ;  

4765- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate;  

4771- Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;  

4772- Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate;  

4775- Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine 
specializate;  

4776- Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al 
animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate;  

4777- Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate; 

4778- Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate; 

4779- Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;  

4781- Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun 
efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe;  

4782- Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin 
standuri, chioşcuri şi pieţe;  

4789- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse;  

4791-Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet ;  

4799-Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi 
pieţelor;  

4931- Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători;  

4932- Transporturi cu taxiuri;  

4939- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;  

4941- Transporturi rutiere de mărfuri;  

4942- Servicii de mutare;  
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5210- Depozitări;  

5221- Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;  

5224- Manipulări;  

5229- Alte activităţi anexe transporturilor;  

5510- Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare;  

5520-Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; 

5530- Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere; 

5590- Alte servicii de cazare;  

5610 – Restaurante; 

5621- Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente;  

5629- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.;  

5630- Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor;  

5811- Activităţi de editare a cărţilor;  

5812- Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare ;  

5813- Activităţi de editare a ziarelor;  

5814- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor;  

5819- Alte activităţi de editare;  

5821- Activităţi de editare a jocurilor de calculator;  

5829- Activităţi de editare a altor produse software;  

6201- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);  

6202- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei; 

6203- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;  

6209- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;  

6311- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;  

6312- Activităţi ale portalurilor web;  

6810- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;  

6820- Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;  

6831- Agenţii imobiliare;  

6832- Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;  

7021- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării; 

7111-Activităţi de arhitectură;  

7112-Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea ;  
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7120- Activităţi de testări şi analize tehnice;  

7311-Activităţi ale agenţiilor de publicitate;  

7312- Servicii de reprezentare media; 

7320- Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;  

7410- Activităţi de design specializat;  

7420- Activităţi fotografice;  

7430- Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi);  

7490- Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.; 

7711-Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare; 

7712-Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele ; 

7721-Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportive; 

7722-Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri);  

7729-Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.; 

7731-Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole; 

7732-Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii; 

7733-Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv 
calculatoare); 

7912- Activităţi ale tur-operatorilor;  

7990- Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;  

8110 - Activități de servicii suport combinate; 

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor; 

8122 - Activități specializate de curățenie; 

8129 - Alte activități de curățenie; 

8130- Activităţi de înteţinere peisagistică;  

8211- Activităţi combinate de secretariat;  

8219- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de 
secretariat;  

8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center); 

8230- Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor; 

8291 - Activităti ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului; 

8292- Activităţi de ambalare;  

8299- Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;  

9001- Activităţi de interpretare artistică (spectacole);  
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9002- Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole);  

9003 - Activităti de creatie artistică; 

9004 - Activităti de gestionare a sălilor de spectacole; 

9311- Activităţi ale bazelor sportive;  

9312- Activităţi ale cluburilor sportive;  

9313- Activităţi ale centrelor de fitness;  

9319- Alte activităţi sportive;  

9321 - Bâlciuri i parcuri de distracții;  

9329- Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.;  

9511- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice; 

9512 -  Repararea echipamentelor de comunicații; 

9521- Repararea aparatelor electronice de uz casnic;  

9522- Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi 
grădină;  

9523- Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele;  

9524- Repararea mobilei şi a furniturilor casnice;  

9525- Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor;  

9529- Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.;  

9601- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană;  

9602- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare;  

9603- Activităţi de pompe funebre şi similare;  

9604- Activităţi de întreţinere corporală;  

9609- Alte activităţi de servicii n.c.a; 

9700-Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; 

9810-Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului 
propriu; 

9820-Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii. 

Art. 4.2. Activitatea societăţii se va putea desfăşura şi în pieţe, târguri şi oboare etc.  

Art.4.3. Societatea poate desfăşura, inclusiv, activităţi de import-export, reclamă, publicitate 
a produselor proprii, obţinerea de finanţări pentru desfăşurarea activităţilor menţionate 
precum și orice alte activități necesare desfășurării obiectului de activitate 

Art.4.4. Desfăşurarea tuturor categoriilor de activităţi se va face pe baza autorizaţiilor, 
avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea 
normelor igienico-sanitare, de protecţie a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calităţii 
mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc. 
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CAPITOLUL V. CAPITALUL SOCIAL 

Art. 5.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății, este de 169.496.147 lei, împărțit în 
169.496.147 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 1 RON fiecare. Structura 
acționariatului va fi de tip listă.  

Art. 5.2. Structura capitalului social este evidențiată de către Societate prin intermediul 
Registrului acționarilor de tip listă,  ținut de către Societate, prin grija persoanelor 
responsabile conform dispozițiilor legale incidente, și cuprinde următoarele informații: 
datele de identificare ale acționarilor, numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar, 
aportul la capitalul social, precum și cota de participare din totalul capitalului social. În urma 
admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății în Sistemul Multilateral de Tranzacționare 
operat de Bursa de Valori București (AeRO), evidența acționarilor, precum și a acțiunilor 
emise de societate va fi ținută de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația 
aplicabilă pieței de capital și cu prevederile Codului Depozitarului Central. 

Art. 5.3. Capitalul social va putea fi modificat prin reducere sau majorare numai prin 
hotărârea adunării generale a acționarilor și cu respectarea tuturor dispozitiilor legale în 
vigoare, inclusiv cele privind legislația pieței de capital, stabilite pentru o astfel de 
modificare. Reducerea capitalului social sub minimul legal este interzisă. În cazul în care din 
motive independente de voința actionarilor s-ar reduce sub limita legală prevăzută de lege 
acționarii vor putea hotărî completarea acestuia, în caz contrar se vor aplica dispozițiile 
legale privind dizolvarea. 

 

CAPITOLUL VI. ACŢIUNILE 

Art.6.1. Toate acţiunile emise de societate sunt ordinare, nominative, indivizibile, liber 
transferabile și emise în formă dematerializată.  

Art.6.2. Acţiunile au valoare egală şi conferă posesorilor drepturi egale. 

Art.6.3. Societatea va ţine evidenţa acţiunilor şi acţionarilor într-un registru ținut potrivit 
articolului 5.2 de mai sus, precum şi celelalte evidenţe prevăzute de art. 177 alin. (1) din 
Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL VII. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII DECURGÂND DIN ACŢIUNI 

Art.7.1. Fiecare acţiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a 
acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a 
participa la distribuirea beneficiilor. 

Art.7.2. Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la dispoziţiile actului constitutiv. 

Art.7.3. Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în 
patrimoniul altor persoane. 

Art.7.4. Dreptul de retragere a acționarilor din societate se va exercita în condițiile și cu 
respectarea Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu respectarea, ulterior admiterii la 
tranzacționare, și a legislației privind piața de capital. 
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CAPITOLUL VIII. TRANSFERUL ACŢIUNILOR 

Art.8.1. Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un singur 
proprietar pentru o acţiune. 

Art.8.2. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite conform dispoziţiilor privind 
Legea nr. 31/1990 privind societățile. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor 
societății, dreptul de proprietate asupra lor se va transmite potrivit prevederilor legislației 
de capital din România. 

Art.8.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se realizează în 
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale legislației de capital 
din România. În urma admiterii acțiunilor societății la tranzacționare, garanția se va 
înregistra, de asemenea, în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A.. 
Garanția se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară. 

 

CAPITOLUL IX.  ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR 

Art.9.1. Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. 

Art.9.2. Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult patru 
(4) luni de la încheierea exerciţiului financiar. 

Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acţionarilor are atribuţiile prevăzute de lege.  

Art.9.4. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte ori de câte ori este 
necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuţiile sale.  

Art.9.5. Atribuțiile prevăzute în art. 113 lit. b), c) și f) din Legea nr. 31/1990 privind 
societățile, respectiv mutarea sediului social, schimbarea obiectului de activitate al Societății 
(exceptând domeniul și activitatea principală a Societății), precum și majorarea capitalului 
social sunt delegate, în măsura maximă permisă de lege, Consiliului de Administrație al 
Societății. 

 

CAPITOLUL X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 

Art.10.1 Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație al societăţii ori de 
câte ori este necesar. De asemenea, consiliul de administraţie convoacă de îndată adunarea 
generală, la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării. 

Art.10.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării 
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

Art.10.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în unul 
dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea 
mai apropiată localitate. 

Art.10.4. Prin excepţie de la art. 10.3., până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor 
Societății, dacă toate acţiunile societăţii sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin 
scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, 
ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puţin 30 de zile 
înainte de data ţinerii adunării, la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor. 
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Schimbarea adresei nu poate fi opusă societăţii, dacă nu i-a fost comunicată în scris de 
acţionar. 

Art.10.5. Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu 
menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În 
cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului 
de supraveghere, în convocare se va menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată 
de aceştia. 

Art.10.6. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, 
convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. 

Art.10.7. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor prin alte persoane 
fizice sau juridice, pe bază de împuterniciri (procuri), în condițiile legii. Împuternicirile vor fi 
depuse în original, cu cel puțin 48 de ore înainte de data fixată pentru adunare și vor fi 
reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Membrii 
consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu pot reprezenta pe 
acţionari sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut 
majoritatea cerută. 

Art.10.8. Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau în orice alt 
loc din ţară sau din străinătate indicat în convocare. 

Art.10.9. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data şi pentru a 
doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acţionarilor nu se întruneşte 
cvorumul necesar. 

Art.10.10. Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei 
nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără 
respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi 
toţi acţionarii. 

 

CAPITOLUL XI. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 

Art.11.1. Adunările generale sunt valabil constituite şi pot lua hotărâri dacă sunt respectate 
condiţiile de cvorum prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.11.2. Adunarea generală a acţionarilor este prezidată de către preşedintele consiliului de 
administrație societăţii. Adunarea generală va desemna dintre acționarii prezenți unul până 
la trei secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, vor întocmi procesul verbal 
al adunării şi după caz vor împărți buletinele de vot, le vor centraliza şi vor număra voturile.  

Art. 11.3. Acționarii își pot exprima votul în cadrul adunărilor generale ale acționarilor prin 
corespondență sau prin mijloace electronice, în limita maximă permisă de lege și cu 
respectarea condițiilor procedurilor specificate în convocatorul adunării generale respective. 

 

CAPITOLUL XII. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A 
ACŢIONARILOR 
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Art.12.1. După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale şi ale actului constitutiv privind 
ţinerea adunării generale se va trece la dezbaterea şi votarea fiecărui punct de pe ordinea 
de zi. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost 
publicate în conformitate cu prevederile legii și ale Actului Constitutiv, cu excepția cazului în 
care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau 
nu a contestat hotărârea. 
 

Art.12.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot 
deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de 
administraţie/administratorului unic, pentru numirea, revocarea cenzorilor şi auditorilor 
financiari şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, 
de conducere şi control ale societăţii. 

Art.12.3. Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau cu majoritatea prevăzută de 
Legea nr. 31/1990  privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare sau, după caz, cu majoritatea prevăzută de legislația în materia pieței de capital 
aplicabilă ulterior admiterii acțiunilor societății la tranzacționare.  

Art. 12.4. Ulterior admiterii acțiunilor societății la tranzacționare, hotărârile de ridicare a 
dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cadrul unor operațiuni de 
majorare de capital social și hotărârile de majorare de capital social prin aport în natură vor 
fi aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari 
reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel 
puțin 3/4 din drepturile de vot. 

Art.12.5. Hotărârile adunării generale a acţionarilor luate în condiţiile legii şi ale actului 
constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acţionarii absenţi sau care au votat împotrivă, în 
condiţiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 

Art.13.1. Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de administrație 
ales de către adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru un mandat de 4 ani. Membrii 
Consiliului de Administrație pot fi realeși în funcție. Președintele Consiliului de Administrație 
va putea avea și funcția de Director General.  

Art.13.2. Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea 
generală ordinară a acţionarilor societăţii  şi poate fi persoană fizică, cetăţean român sau 
străin, sau persoană juridică, de naţionalitate română sau străină, poate fi acţionar sau 
persoană din afara societăţii. 

Art.13.3. Când un post din consiliul de administraţie devine vacant, adunarea generală 
ordinară a acţionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant.  

Art.13.4. Societatea va fi administrată de către un consiliu de administrație pentru un 
mandat de 4 ani, având următoarea componență: 

A) d-nul ȘERBAN LUCIAN NICOLAE, de cetățenie română, născut la data de 08.12.1973, 
domiciliat in FILIPEŞTI, Com. BOGDĂNEŞTI, judeţul BACĂU, posesor al CI, seria XC numărul 
822997, eliberată de SPCLEP ONEŞTI, la data de 18.11.2011, cod numeric personal 
1731208044446 – Președinte, care va avea puteri depline si nelimitate exercitate împreună 
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cu ceilalți membri ai consiliului de administrație. Mandatul se va exercita până la concurența 
mandatelor celorlalți membri ai consiliului de administrație. 

B) d-na ȘERBAN IRINA-MIHAELA, cetăţean român, născută la data de 31.03.1975, 
domiciliată în FILIPEŞTI, Com. BOGDĂNEŞTI, nr. 25, judeţul BACĂU, posesoare a CI, seria ZC 
numărul 015150, eliberată de SPCLEP ONEŞTI la data de 31.03.2014, cod numeric personal 
2750331044479 - Membru, care va avea puteri depline si nelimitate exercitate împreună cu 
ceilalți membri ai consiliului de administrație. Mandatul se va exercita până la concurența 
mandatelor celorlalți membri ai consiliului de administrație. 

C) d-na CÎRCIU FLORINA - SIMINA, cetăţean român, născută la data de 28.03.1972, 
domiciliată în mun. Onești, Bd. Oituz nr.24, sc.B, ap.17, judeţul BACĂU, posesoare al CI, seria 
ZC numărul 386513, eliberată de SPCLEP ONEŞTI, la data de 20.03.2019, cod numeric 
personal 2720328044427 - Membru, care va avea puteri depline si nelimitate exercitate 
împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație. Mandatul se va exercita până la 
concurența mandatelor celorlalți membri ai consiliului de administrație. 

 Art.13.5. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către Președintele Consiliului 
de Administrație, având puteri depline de reprezentare și angajare a societății. 

 

CAPITOLUL XIV. ATRIBUŢIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE 

Art.14.1. Consiliul de Administrație poate efectua oricare și/sau toate operaţiunile cerute 
pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societăţii, în limitele prevăzute de 
legea aplicabilă și de prezentul Act Constitutiv. Principalele atribuţii ale Consiliului de 
Administrație sunt: 

a. mutarea sediului societăţii, schimbarea obiectului de activitate al societăţii (exceptând 
domeniul și activitatea principală), majorarea capitalului social; 

b. stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 

c. stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea 
planificării financiare; 

d. numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor; 

e. supravegherea activităţii directorilor; 

f. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea 
hotărârilor acesteia; 

g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările 
ulterioare; 

h. obținerea sau acordarea de credite, dobândirea de bunuri pentru societate sau vânzarea, 
închirierea, schimbul sau constituirea în garanție a bunurilor societății, a căror valoare nu 
depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății; 

i. Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să semneze, să reprezinte, să 

participe, să voteze și să decidă în numele și pe seama societății în cadrul adunărilor 

generale ale societăților în care GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. este acționar sau asociat, cu 

privire la, dar fără a se limita la: denumirea societății, forma juridică a societății, domeniul 
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principal de activitate şi activitatea principală a societății, schimbarea sediului societăţii, 

modificarea sau extinderea obiectului de activitate al societăţii, majorarea sau diminuarea 

capitalului social, modificarea denumirii, schimbarea formei juridice, înființarea sau 

desființarea de sedii secundare, prelungirea sau reducerea duratei de funcționare, 

suspendarea sau reluarea activității, schimbarea administratorilor sau a  membrilor 

organelor de conducere și de control, primirea sau retragerea de asociaţi, participarea la 

profit și pierderi, modificarea datelor de identificare, numirea lichidatorului în cazul 

dizolvării judiciare, fuziuni sau divizări, contractarea de credite în numele societăţii, 

ipotecarea sau gajarea bunurilor societății, înstrăinarea sau cumpărarea de bunuri mobile și 

imobile, ipotecarea sau gajarea părților sociale emise de societate, indiferent de valoarea 

operațiunilor sau bunurilor care fac obiectul acestor operațiuni sau dacă operațiunile se 

încheie cu afiliați sau terțe persoane. În cazul în care Consiliul de Administrație deleagă 

conducerea societății unuia sau mai multor directori conform art. 14.2 din prezentul act 

constitutiv, Directorul General va avea atribuțiile menționate la acest art. 14.1 i.  

Art.14.2 Consiliul de Administrație poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor 

directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competenţele 

acestora/acestuia. 

CAPITOLUL XV. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂŢII. AUDITORUL FINANCIAR. EXERCIȚIUL 
FINANCIAR. PARTICIPAREA LA PROFIT ȘI PIERDERI 

 Art.15.1. Controlul gestiunii societăţii este asigurat de către auditorul: 

BDO Audit S.R.L., cu sediul în str. Învingătorilor, nr.24, etaj 1, 2, 3, 4, sector 3, București, 

ROMÂNIA, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 22485 / 07.12.1994, cod unic de 

înregistrare RO6546223, cont bancar nr. RO77 BRDE 441S V002 6129 4510 RON, deschis la 

BRD Decebal, reprezentată prin Mircea Tudor, în calitate de Partener Audit identificat cu CI 

seria RR, nr. 697060. 

Art.15.2. Auditorul financiar este numit de adunarea generală şi are atribuţiile prevăzute de 
legislaţia română în vigoare.  Principala atribuţie a auditorului financiar este aceea de a 
audita situaţiile financiare anuale ale Societăţii şi de a prezenta, la sfârşitul fiecărui exerciţiu 
financiar, un raport de audit asupra situațiilor financiare anuale ale Societății. Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor nu va putea aproba situațiile financiare ale Societății decât 
în măsura în care acestea sunt însoțite de raportul de audit. 

Art.15.3. Revocarea auditorului financiar poate fi hotărâtă numai de adunarea generală. 

Art. 15.4. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui 
an. 

Art. 15.5. Profiturile și pierderile Societății vor fi suportate de către acționari proporțional cu 
contribuția acestora la capitalul social. Ulterior admiterii la tranzacționare, Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor va hotărî asupra datei la care va avea loc identificarea 
acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi, precum și asupra 
termenului în care acestea se vor plăti acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. 

 

CAPITOLUL XVI. DIZOLVAREA SOCIETĂŢII 

Art.16.1. Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii: 
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a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia; 

b) faliment; 

c) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă 
adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la 
suma rămasă; 

d) dacă numărul de acţionari va fi sub 2, mai mult de 9 luni; 

e) alte cazuri prevăzute de lege; 

f) în orice altă situaţie, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor. 

Art. 16.2. Când datorită decesului unui acţionar, numărul minim de acţionari va fi sub cel 
prevăzut de lege, societatea îşi va continua activitatea cu moştenitorii defunctului. 

Art.16.3. Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are 
loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societăţii sau în alte cazuri prevăzute 
de lege. 

Art.16.4. Dizolvarea societăţii trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

CAPITOLUL XVII. LICHIDAREA SOCIETĂŢII 

Art.17.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiţi trebuie să înceapă procedura de 
lichidare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.17.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate 
în condiţiile legii. Lichidarea societăţii şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu 
respectarea procedurii prevăzute de lege. 

 

CAPITOLUL XVIII.  DISPOZIŢII FINALE 

Art.18.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea 
prezentului act constitutiv va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti competente. 

Art.18.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale 
referitoare la societăţile comerciale şi alte prevederi legale în vigoare, inclusiv, ulterior 
admiterii la tranzacționare, cu prevederile specifice din materia pieței de capital. 

 

Prezentul act constitutiv a fost redactat astăzi, 8 decembrie 2021, în 5 exemplare originale, 
valabile sub semnătură privată. 

 

ȘERBAN LUCIAN-NICOLAE, președinte al Consiliului de administrație 

 

______________________ 


