
 

 

 

Către: Bursa de Valori București S.A. 

         Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 05/2023 

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si 
operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 
Tranzacționare. 
 
Data raportului 17.01.2023 
Denumirea societății Grup Șerban Holding S.A. 
Sediul social Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală 

nr. 25, jud. Bacău, România 
Telefon +40 31 860 21 01 
Email ir@grup-serban.ro 
Website www.grup-serban.ro 
Nr. înreg. la ONRC J4/1556/2018 
Cod unic de înregistrare RO 40006886 
Capital social subscris și vărsat 180.089.656 RON 
Număr de acțiuni 180.089.656 
Simbol GSH 
Piața de tranzacționare MTS AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: Înregistrarea operațiunii de majorare de capital la ONRC 

Conducerea Grup Șerban Holding S.A., (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu 

privire la înregistrarea, în data de 16.01.2023, a majorării capitalului social la Oficiul Național al 

Registrului Comerțului (ONRC). Majorarea capitalului social s-a realizat ca urmare a aprobării în 

cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei din data de 05.12.2022 a 

incorporării parțiale a profitului nedistribuit aferent exercițiului financiar 2020 și în urma Deciziei 

Consiliul de Administrație al Companiei din data de 09.01.2023 

În urma înregistrării la ONRC, noul capital social subscris și vărsat al Companiei este de 

180.089.656 lei, împărțit în 180.089.656 acțiuni ordinare cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. 

Certificatul de Înregistrare Mențiuni și Rezoluția nr. 522/16.01.2023 sunt anexate acestui raport 

curent.  

Compania continuă procesul de înregistrare a operațiunii la ASF, urmat de emiterea CIIF pentru 

acțiunile nou emise și finalizat cu înregistrarea acestora la Depozitarul Central și alocarea lor 

acționarilor ce dețin acțiuni GSH la data de înregistrare de 09.02.2023. 

Șerban Lucian Nicolae 

Director General 



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI 

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângã TRIBUNALUL BACĂU 
Exemplar nr: 1 

 

 

 

CERTIFICAT 

DE ÎNREGISTRARE MENŢIUNI 

 

Număr de ordine în registrul comerţului 

J4/1556/2018 

Cod unic de înregistrare 

40006886 

Identificator unic la nivel european 

ROONRC.J4/1556/2018 

 

Mențiunea nr. 728 din 10.01.2023 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al  

GRUP ŞERBAN HOLDING S.A.  

cuprinse în decizie nr. 1 din 09.01.2023 este înscrisă în registrul comerțului la data de 16.01.2023 în 

baza încheierii  nr. 522 din 16.01.2023. 

 

 

Director, 

 

Marius-Sorin IPATE 

Data eliberarii: 17.01.2023 

Anexe: Încheiere 

 

 

 

 

 

 

  



R O M Â N I A 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău 

DOSAR NR. 728/10.01.2023 

ÎNCHEIERE nr.  522 

Pronunțată în data de: 16.01.2023 

  

Firma: GRUP ŞERBAN HOLDING S.A. 

Sediul: Sat Filipeşti, Comuna Bogdăneşti, Strada Principală, Nr. 25, Judet Bacău 

Cod unic de înregistrare: 40006886 

Număr de ordine în registrul comerțului: J4/1556/2018 

Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J4/1556/2018 

  

Registratorul de registrul comerțului: Silviu-Corneliu Munteanu  

  

 Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului, formulată de ŞERBAN 

LUCIAN-NICOLAE  în calitate de administrator al  GRUP ŞERBAN HOLDING S.A. privind 

înscriere mențiuni , referitoare la  capital social; număr acţiuni; Depunere act constitutiv actualizat 

(art.204 din Legea nr. 31/1990); modificare date acţionari persoane fizice; listă acţionari 

 Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii nr. 728 din data de 10.01.2023, menționate 

în opisul acesteia, constată că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu Legea nr. 265/2022 

privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență 

asupra înregistrării în registrul comerțului coroborat cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

D I S P U N E 

 

 Admite cererea înregistrată sub nr. 728 din data de 10.01.2023  având ca obiect: capital social; 

număr acţiuni; Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990); modificare date 

acţionari persoane fizice; listă acţionari , potrivit datelor din: Decizie nr. 1 din 09.01.2023; depunerea 

actului constitutiv actualizat . 

Dispune publicarea prezentei încheieri în Buletinul Electronic al Registrului Comerţului. 

 Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: 

Decizie nr. 1 din 09.01.2023 şi a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerţului a actului 

constitutiv actualizat. 

 Executorie. 

 Cu drept de plângere, în termen de 10 zile, la Tribunalul Bacău în condițiile art.112 și art.113 

din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte 

normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului. 

 Pronunțată în data de: 16.01.2023 

  

Registrator de registrul comerțului, 

Silviu-Corneliu Munteanu 

  

Data: 17.01.2023 
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