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TOP 1 PROIECT DE DECIZIE 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  

E.ON Asist Complet S.A.  
(„EAST” sau „Societatea”) 

11 septembrie 2020 

 

 

Titlu: Punctul 1: Aprobarea proiectului de fuziune prin absorbţie a societăților E.ON Asist 
Complet S.A. (în calitate de Societate Absorbantă) şi E.ON Servicii Tehnice S.R.L. (în 
calitate de Societate Absorbită) întocmit în conformitate cu prevederile art. 241 din 
Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost modificată și republicată, aprobat de 
Consiliile de Administraţie ale E.ON Asist Complet S.A. și E.ON Servicii Tehnice 
S.R.L. în data de 30 iunie 2020 și publicat în data de 29 iulie 2020, în conformitate cu 
prevederile art. 242 alin. (21) din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost 
modificată și republicată; 

 
Punctul 2: Aprobarea luării în considerare, la stabilirea valorii acțiunilor E.ON Asist 
Complet S.A. pentru scopurile fuziunii prin absorbție, a valorii nominale a acțiunilor 
E.ON Asist Complet S.A., respectiv 90 lei / 1 acțiune, conform Ordinului Ministerului 
Finanțelor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi 
lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul 
societăţilor; 

 
Punctul 3: Aprobarea fuziunii prin absorbție între E.ON Asist Complet S.A. și E.ON 
Servicii Tehnice S.R.L. în cadrul căreia E.ON Asist Complet S.A. este Societatea 
Absorbantă și E.ON Servicii Tehnice S.R.L. este Societatea Absorbită, în condițiile 
prevăzute de articolul 238 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a 
fost modificată și republicată; 

 
Punctul 4: Aprobarea datei de 31 decembrie 2020 ora 23:59:59 sau a oricărei alte date 
aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor conform prevederilor 
legale, ca dată la care fuziunea prin absorbție a E.ON Servicii Tehnice S.R.L. de către 
E.ON Asist Complet S.A. va produce efecte, după cum se permite prin art. 249 litera b) 
teza a doua din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost modificată și republicată; 

 
Punctul 5: Aprobarea majorării capitalului social al E.ON Asist Complet S.A. ca 
Societate Absorbantă cu valoarea de 5.007.240 lei, respectiv de la 5.409.000 lei la 
10.416.240 lei, corespunzător emiterii unui număr de 55.636 acțiuni noi nominative în 
formă dematerializată, cu o valoare nominală de 90 lei/acțiune, în schimbul aportului net 
de fuziune;  

 
Punctul 6: Având în vedere (i) Scenariul 2 menţionat la art. 6.2 din Secțiunea 6 (Rata de 
schimb a acțiunilor și a părților sociale și cuantumul eventualelor plăți în numerar) din 
Proiectul de fuziune prin absorbție a societăților E.ON Asist Complet S.A. (în calitate de 
Societate Absorbantă) şi E.ON Servicii Tehnice S.R.L. (în calitate de Societate 
Absorbită) aprobat de Consiliile de Administraţie ale E.ON Asist Complet S.A. şi E.ON 
Servicii Tehnice S.R.L. la data de 30 iunie 2020 şi (ii) renunțarea exprimată de către E.ON 
Beteiligungen GmbH la dreptul de a efectua un aport suplimentar până la valoarea unei 
acțiuni pentru a dobândi un număr întreg de acțiuni noi consolidate la capitalul social al 
E.ON Asist Complet S.A.: 
 
a. constatarea renunțării de către E.ON Beteiligungen GmbH la dreptul de a efectua un 

aport suplimentar până la valoarea unei acțiuni pentru a dobândi un număr întreg de 
acțiuni noi consolidate la capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. și constatarea 
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neefectuării de către E.ON Beteiligungen GmbH de aport suplimentar pentru a 
dobândi un număr întreg de acțiuni noi consolidate; 
 

b. aprobarea achitării de E.ON Asist Complet S.A. către E.ON Beteiligungen GmbH a 
contravalorii fracțiunii de acțiune (0,222544 acțiune) pro rata cu valoarea nominală a 
unei acțiuni a E.ON Asist Complet S.A. stabilită conform Proiectului de fuziune prin 
absorbție a societăților E.ON Asist Complet S.A. și E.ON Servicii Tehnice S.R.L., 
respectiv 20,02896 lei. 

 
Punctul 7: Aprobarea structurii capitalului social al E.ON Asist Complet S.A. ca 
Societate Absorbantă, conform Scenariului 2 menţionat la art. 6.2 din Secțiunea 6 (Rata 
de schimb a acțiunilor și a părților sociale și cuantumul eventualelor plăți în numerar) din 
Proiectul de fuziune a societăților E.ON Asist Complet S.A. (în calitate de Societate 
Absorbantă) şi E.ON Servicii Tehnice S.R.L. (în calitate de Societate Absorbită), ca 
urmare a producerii efectelor Fuziunii, după cum urmează: 

 
Punctul 8: Aprobarea preluării de către E.ON Asist Complet S.A. a tuturor actelor 
încheiate și operațiunilor realizate de E.ON Servicii Tehnice S.R.L. după data de 31 
decembrie 2019 (data de referință utilizată pentru situațiile financiare întocmite în 
vederea fuziunii prin absorbție a E.ON Servicii Tehnice S.R.L. de către E.ON Asist 
Complet S.A.); 

 
Punctul 9: Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al E.ON Asist 
Complet S.A. cu următoarele coduri CAEN: 

 
- Activități ale holdingurilor (Cod CAEN 6420); 
- Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea (Cod CAEN 

7112); 
- Activități de servicii privind sistemele de securizare (Cod CAEN 8020); 
- Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a 

creditului (Cod CAEN 8291); 
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi (Cod CAEN 8299); 
- Activități ale bibliotecilor și arhivelor (Cod CAEN 9101); 
 

Punctul 10: Aprobarea confirmării mandatelor administratorilor E.ON Asist Complet 
S.A. și a componenței Consiliului de Administrație al E.ON Asist Complet S.A. inclusiv 
după data la care fuziunea va produce efecte, Consiliul de Administrație al E.ON Asist 
Complet S.A. fiind format din următorii membri: 

 
a) doamna Claudia Griech, numită pentru un mandat de 3 ani, 4 luni și 11 zile, 

începând cu data de 21.01.2019, până la data de 01.06.2022 
 

b) domnul Dragoș Mihail Bărbulescu, numit pentru un mandat de 4 ani, începând cu 
data de 01.06.2018, până la data de 01.06.2022 

 

 E.ON ROMANIA 
S.R.L. 

SIND GAZ 

S.R.L. 
Total 

Număr de acţiuni 
(valoare nominală 90 
lei / acţiune) 

113.332 2.404 115.736 

Capital social subscris 
(integral vărsat) 

10.199.880 216.360 10.416.240 

Procent din capitalul 
social 

97,9228589203% 2,0771410797% 100% 
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c) domnul Eugen Gheorghe Luha, numit pentru un mandat de 4 ani, începând cu data 
01.06.2018, până la data de 01.06.2022 
 

d) doamna Agatha Mădălina Maria Peptea, numită pentru un mandat de 3 ani, 4 luni 
și 11 zile, începând cu data de 21.01.2019, până la data de 01.06.2022 
 

e) domnul George Marius Precup, numit pentru un mandat de 4 ani, începând cu data 
de 01.06.2018, până la data de 01.06.2022. 

 
Punctul 11: Aprobarea preluării de către E.ON Asist Complet S.A. a punctelor de lucru 
ale E.ON Servicii Tehnice S.R.L. situate în municipiul Iaşi, Strada Prof. Petru Cujba Nr. 
25, parter, Județ Iaşi și București, Sector 1, Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate, Turnul 
de Sud, etaj 14, birou 14002; 

 
Punctul 12: Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al E.ON Asist 
Complet S.A. în calitate de Societate Absorbantă, pentru a reflecta toate modificările 
rezultate din sau în legătură cu fuziunea prin absorbție a E.ON Servicii Tehnice S.R.L. 
de către E.ON Asist Complet S.A., în forma propusă atașată la convocator. 
Împuternicirea oricăreia dintre următoarele persoane: doamna Claudia Griech sau domnul 
George-Marius Precup, pentru a semna versiunea actualizată a Actului constitutiv al E.ON 
Asist Complet S.A.; 

 
Punctul 13: Aprobarea acordării împuternicirii Directorului General al E.ON Asist 
Complet S.A. către care a fost delegată conducerea şi reprezentarea E.ON Asist Complet 
S.A. conform Legii societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost modificată și republicată, 
să întreprindă toate măsurile necesare şi să semneze toate actele, documentele și cererile 
necesare pentru sau în legătură cu punerea în aplicare a hotărârilor privind fuziunea prin 
absorbție a societăților E.ON Asist Complet S.A. (în calitate de Societate Absorbantă) și 
E.ON Servicii Tehnice S.R.L. (în calitate de Societate Absorbită) şi implementarea 
fuziunii (incluzând, fără limitare, semnarea protocolului de predare-primire ce va fi 
încheiat între E.ON Asist Complet S.A. şi E.ON Servicii Tehnice S.R.L.), cu posibilitatea 
să acorde împuterniciri în acest sens unor terți sau salariați. 
 

Avizat de: Consiliul de Administrație al E.ON Asist Complet S.A. (EAST) 

Destinatari: E.ON România S.R.L. 

Sind Gaz S.R.L. 
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I. Propunere de decizie  
 

Se solicită Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor E.ON Asist Complet S.A. să decidă cu 
privire la următoarele: 

 
1.  Aprobarea proiectului de fuziune prin absorbţie a societăților E.ON Asist Complet S.A. (în 

calitate de Societate Absorbantă) şi E.ON Servicii Tehnice S.R.L. (în calitate de Societate 
Absorbită) întocmit în conformitate cu prevederile art. 241 din Legea societăților nr. 31/1990, 
astfel cum a fost modificată și republicată, aprobat de Consiliile de Administraţie ale E.ON Asist 
Complet S.A. și E.ON Servicii Tehnice S.R.L. în data de 30 iunie 2020 și publicat în data de 29 
iulie 2020, în conformitate cu prevederile art. 242 alin. (21) din Legea societăților nr. 31/1990, 
astfel cum a fost modificată și republicată; 

 
2.  Aprobarea luării în considerare, la stabilirea valorii acțiunilor E.ON Asist Complet S.A. pentru 

scopurile fuziunii prin absorbție, a valorii nominale a acțiunilor E.ON Asist Complet S.A., 
respectiv 90 lei / 1 acțiune, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 897/2015 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor 
operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau 
excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor; 

 
3.  Aprobarea fuziunii prin absorbție între E.ON Asist Complet S.A. și E.ON Servicii Tehnice S.R.L. 

în cadrul căreia E.ON Asist Complet S.A. este Societatea Absorbantă și E.ON Servicii Tehnice 
S.R.L. este Societatea Absorbită, în condițiile prevăzute de articolul 238 alin. (1) lit. a) din Legea 
societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost modificată și republicată; 

 
4.  Aprobarea datei de 31 decembrie 2020 ora 23:59:59 sau a oricărei alte date aprobate de Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor conform prevederilor legale, ca dată la care fuziunea prin 
absorbție a E.ON Servicii Tehnice S.R.L. de către E.ON Asist Complet S.A. va produce efecte, 
după cum se permite prin art. 249 litera b) teza a doua din Legea societăților nr. 31/1990, astfel 
cum a fost modificată și republicată; 

 
5.  Aprobarea majorării capitalului social al E.ON Asist Complet S.A. ca Societate Absorbantă cu 

valoarea de 5.007.240 lei, respectiv de la 5.409.000 lei la 10.416.240 lei, corespunzător emiterii 
unui număr de 55.636 acțiuni noi nominative în formă dematerializată, cu o valoare nominală 
de 90 lei/acțiune, în schimbul aportului net de fuziune;  

 
6.  Având în vedere (i) Scenariul 2 menţionat la art. 6.2 din Secțiunea 6 (Rata de schimb a acțiunilor 
și a părților sociale și cuantumul eventualelor plăți în numerar) din Proiectul de fuziune prin 
absorbție a societăților E.ON Asist Complet S.A. (în calitate de Societate Absorbantă) şi E.ON 
Servicii Tehnice S.R.L. (în calitate de Societate Absorbită) aprobat de Consiliile de Administraţie 
ale E.ON Asist Complet S.A. şi E.ON Servicii Tehnice S.R.L. la data de 30 iunie 2020 şi (ii) 
renunțarea exprimată de către E.ON Beteiligungen GmbH la dreptul de a efectua un aport 
suplimentar până la valoarea unei acțiuni pentru a dobândi un număr întreg de acțiuni noi 
consolidate la capitalul social al E.ON Asist Complet S.A.: 

 
a. constatarea renunțării de către E.ON Beteiligungen GmbH la dreptul de a efectua un aport 

suplimentar până la valoarea unei acțiuni pentru a dobândi un număr întreg de acțiuni noi 
consolidate la capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. și constatarea neefectuării de către 
E.ON Beteiligungen GmbH de aport suplimentar pentru a dobândi un număr întreg de acțiuni 
noi consolidate; 
 

b. aprobarea achitării de E.ON Asist Complet S.A. către E.ON Beteiligungen GmbH a 
contravalorii fracțiunii de acțiune (0,222544 acțiune) pro rata cu valoarea nominală a unei 
acțiuni a E.ON Asist Complet S.A. stabilită conform Proiectului de fuziune prin absorbție a 
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societăților E.ON Asist Complet S.A. și E.ON Servicii Tehnice S.R.L., respectiv 20,02896 
lei. 

 
7.  Aprobarea structurii capitalului social al E.ON Asist Complet S.A. ca Societate Absorbantă, 

conform Scenariului 2 menţionat la art. 6.2 din Secțiunea 6 (Rata de schimb a acțiunilor și a 
părților sociale și cuantumul eventualelor plăți în numerar) din Proiectul de fuziune a societăților 
E.ON Asist Complet S.A. (în calitate de Societate Absorbantă) şi E.ON Servicii Tehnice S.R.L. 
(în calitate de Societate Absorbită), ca urmare a producerii efectelor Fuziunii, după cum urmează: 

 
 E.ON ROMANIA 

S.R.L. 
SIND GAZ S.R.L. Total 

Număr de acţiuni 
(valoare nominală 
90 lei / acţiune) 

113.332 2.404 115.736 

Capital social 
subscris 

(integral vărsat) 

10.199.880 216.360 10.416.240 

Procent din capitalul 
social 

97,9228589203% 2,0771410797% 100% 

 
8.  Aprobarea preluării de către E.ON Asist Complet S.A. a tuturor actelor încheiate și operațiunilor 

realizate de E.ON Servicii Tehnice S.R.L. după data de 31 decembrie 2019 (data de referință 
utilizată pentru situațiile financiare întocmite în vederea fuziunii prin absorbție a E.ON Servicii 
Tehnice S.R.L. de către E.ON Asist Complet S.A.); 

 
9.  Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al E.ON Asist Complet S.A. cu 

următoarele coduri CAEN: 
 

- Activități ale holdingurilor (Cod CAEN 6420); 
- Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea (Cod CAEN 7112); 
- Activități de servicii privind sistemele de securizare (Cod CAEN 8020); 
- Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului (Cod 

CAEN 8291); 
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi (Cod CAEN 8299); 
- Activități ale bibliotecilor și arhivelor (Cod CAEN 9101); 
 

10.  Aprobarea confirmării mandatelor administratorilor E.ON Asist Complet S.A. și a componenței 
Consiliului de Administrație al E.ON Asist Complet S.A. inclusiv după data la care fuziunea va 
produce efecte, Consiliul de Administrație al E.ON Asist Complet S.A. fiind format din 
următorii membri: 

 
a) doamna Claudia Griech, numită pentru un mandat de 3 ani, 4 luni și 11 zile, începând cu 

data de 21.01.2019, până la data de 01.06.2022 
b) domnul Dragoș Mihail Bărbulescu, numit pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 

01.06.2018, până la data de 01.06.2022 
c) domnul Eugen Gheorghe Luha, numit pentru un mandat de 4 ani, începând cu data 

01.06.2018, până la data de 01.06.2022 
d) doamna Agatha Mădălina Maria Peptea, numită pentru un mandat de 3 ani, 4 luni și 11 

zile, începând cu data de 21.01.2019, până la data de 01.06.2022 
e) domnul George Marius Precup, numit pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 

01.06.2018, până la data de 01.06.2022. 
 

11.  Aprobarea preluării de către E.ON Asist Complet S.A. a punctelor de lucru ale E.ON Servicii 
Tehnice S.R.L. situate în municipiul Iaşi, Strada Prof. Petru Cujba Nr. 25, parter, Județ Iaşi și 
București, Sector 1, Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate, Turnul de Sud, etaj 14, birou 14002; 
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12.  Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al E.ON Asist Complet S.A. în calitate 
de Societate Absorbantă, pentru a reflecta toate modificările rezultate din sau în legătură cu 
fuziunea prin absorbție a E.ON Servicii Tehnice S.R.L. de către E.ON Asist Complet S.A., în 
forma propusă atașată la convocator. Împuternicirea oricăreia dintre următoarele persoane: 
doamna Claudia Griech sau domnul George-Marius Precup, pentru a semna versiunea actualizată 
a Actului constitutiv al E.ON Asist Complet S.A.; 

 
13.  Aprobarea acordării împuternicirii Directorului General al E.ON Asist Complet S.A. către care 

a fost delegată conducerea şi reprezentarea E.ON Asist Complet S.A. conform Legii societăţilor 
nr. 31/1990, astfel cum a fost modificată și republicată, să întreprindă toate măsurile necesare 
şi să semneze toate actele, documentele și cererile necesare pentru sau în legătură cu punerea în 
aplicare a hotărârilor privind fuziunea prin absorbție a societăților E.ON Asist Complet S.A. (în 
calitate de Societate Absorbantă) și E.ON Servicii Tehnice S.R.L. (în calitate de Societate 
Absorbită) şi implementarea fuziunii (incluzând, fără limitare, semnarea protocolului de 
predare-primire ce va fi încheiat între E.ON Asist Complet S.A. şi E.ON Servicii Tehnice 
S.R.L.), cu posibilitatea să acorde împuterniciri în acest sens unor terți sau salariați. 

 

II. Fundamentare 

Contextul actual și viitor al pieței de eficiență energetică și servicii tehnice, complementaritatea 
resurselor utilizate de E.ON Asist Complet S.A. („EAST”) și E.ON Servicii Tehnice S.R.L. 
(„ESTR”), precum și presiunea asupra prețului serviciilor și soluțiilor impusă de mediul competitiv 
în care cele două societăți își desfășoară activitatea impun necesitatea fuziunii celor două societăți 
și crearea unei structuri unice de servicii tehnice pentru toate segmentele de clienți.  

 
Piața soluțiilor de eficiență energetică este într-o continuă dezvoltare, indiferent de segmentul de 
clienți la care facem referire, rezidențiali sau industriali, stimulată pe de o parte de politicile 
instituțiilor de specialitate ale Statului Român și Instituțiilor Europene, pe de altă parte de 
conștientizarea de către consumatorul final a impactului pe care utilizarea ineficientă a energiei îl 
are asupra ecosistemelor din care facem cu toții parte.  

 
Strategia Grupului E.ON România este că își propune nu doar sa fie prezent în această piață, ci să 
își construiască o poziție solidă, pe termen lung, care să îi asigure platforma necesară pentru a livra 
produse și servicii bazate pe tehnologii de ultimă generație în domeniul eficienței energetice. 
Fuziunea celor două societăți, prezente în aceeași piață, chiar daca se adresează unor segmente 
diferite de clienți, creează aceste premise, iar EAST, în calitate de societate absorbantă, va putea 
adresa piața în totalitatea ei, cu un portofoliu de servicii și produse complex, potrivit pentru crearea 
unor parteneriate pe termen lung cu toți clienții interesați. 

 
Fuziunea EAST şi ESTR aduce beneficii tuturor parților interesate, acționarilor, prin potențialul de 
valoare adaugată suplimentară creată, partenerilor de afaceri care vor avea o singură interfață pentru 
derularea proceselor, angajaților cărora le oferă oportunitatea de a-și lărgi domeniile de expertiză 
și de a transmite colegilor cunostințele acumulate pentru a crea o echipă capabilă să acopere întregul 
lanț de valoare, și nu în ultimul rând clienților care vor beneficia de un portofoliu de produse 
complex la un preț competitiv. De asemenea, Fuziunea este de natură a adresa într-un mod 
corespunzător atât provocările actuale, cât şi tendințele de pe piaţa serviciilor tehnice și a soluțiilor 
de eficiență energetică, precum: nevoia de a adresa în mod simplu şi facil solicitările clienților, 
claritate în percepția clienților asupra furnizorului integrat de soluții și servicii, nevoia de a 
îmbunătăţi permanent calitatea serviciilor de relaţii clienţi, inclusiv pentru a fi uşor accesibile, pe 
înțelesul clienților şi comparabile. 

 
Reorganizarea activităților celor două societăți se va realiza printr-o fuziune prin absorbție în 
conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea 31/1990, astfel cum a fost modificată 
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și republicată, denumită în cele ce urmează „Legea nr. 31/1990”, respectiv prin transferul 
întregului patrimoniu al ESTR (Societatea Absorbită) către EAST (Societatea Absorbantă) în 
schimbul alocării de acțiuni ale Societății Absorbante către asociații Societății Absorbite. 

 
În data de 30 iunie 2020, Consiliile de Administraţie ale EAST şi ESTR au aprobat proiectul de 
fuziune prin absorbție al EAST (în calitate de Societate Absorbantă) și ESTR (în calitate de 
Societate Absorbită) („Proiectul de fuziune“) întocmit în conformitate cu prevederile art. 241 din 
Legea nr. 31/1990, precum şi Raportul comun al Consiliului de Administraţie al EAST şi al 
Consiliului de Administraţie al ESTR cu privire la proiectul de fuziune prin absorbție, întocmit în 
conformitate cu prevederile art. 2432 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990. Proiectul de fuziune s-
a publicat pe paginile web ale societăților implicate în Fuziune începând cu data de 29 iulie 2020, 
în conformitate cu prevederile art. 242 alin. (21) şi (22) din Legea nr. 31/1990. 

 
Fundamentarea economică, precum şi condiţiile Fuziunii prin absorbție a ESTR de către EAST 
sunt prezentate în detaliu în Proiectul de fuziune ataşat în Anexa 1 la prezentul material. 

 
Proiectul de fuziune a fost înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Mureş în data de 3 iulie 
2020, iar în conformitate cu articolul 2433 din Legea nr. 31/1990, Oficiul Registrului Comerţului 
Mureş a desemnat un expert care a întocmit un Raport de expertiză asupra Proiectului de fuziune 
către acţionarii și asociații celor două societăți implicate în Fuziune. 

 
Urmare a Fuziunii, EAST își va majora capitalul social cu valoarea de 5.007.240 lei, respectiv de 
la 5.409.000 lei la 10.416.240 lei, corespunzător emiterii unui număr de 55.636 acțiuni noi 
nominative în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 90 lei/acțiune. 

 
Având în vedere că asociatul E.ON Beteiligungen GmbH ar urma să primească un număr de 
0,222544 acțiuni, adică mai puțin de 1 (o) acțiune, la capitalul social al EAST ca societate 
absorbantă, precum şi renunțarea de către E.ON Beteiligungen GmbH la dreptul de a efectua un 
aport suplimentar până la valoarea unei acțiuni pentru a dobândi un număr întreg de acțiuni noi 
consolidate la capitalul social al E.ON Asist Complet S.A., acțiunile nou-emise de EAST vor fi 
distribuite către asociatul ESTR E.ON România S.R.L., conform scenariului 2 menţionat la art. 6.2 
din secțiunea 6 din Proiectul de fuziune. 

 
De asemenea, în contextul fuziunii prin absorbție cu ESTR, este necesară completarea obiectului 
secundar de activitate al EAST prin includerea unor coduri CAEN care în prezent sunt incluse în 
obiectul de activitate al ESTR şi care corespund unor activităţi desfăşurate de ESTR ce vor fi 
preluate de EAST, însă care nu fac parte în prezent din obiectul de activitate al EAST. 

 
Potrivit dispoziţiilor prevăzute de articolul 246 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, adunările generale 
ale asociaților/acționarilor societăților implicate în fuziune decid asupra fuziunii în termen de 3 luni 
de la data publicării proiectului de fuziune prin absorbție.  

 
Documentele prevăzute de articolul 244 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor în conformitate cu dispoziţiile articolului 244 din Legea nr. 31/1990. 
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III. Anexe 
 
Anexa nr. 1: Proiectul de fuziune prin absorbție a societăților E.ON Asist Complet S.A. (în calitate de 

Societate Absorbantă) și E.ON Servicii Tehnice S.R.L. (în calitate de Societate Absorbită), 
astfel cum a fost aprobat de Consiliile de Administraţie ale E.ON Asist Complet S.A. și 
E.ON Servicii Tehnice S.R.L. la data de 30 iunie 2020; 

 
Anexa nr. 2: Raportul Consiliului de Administrație al E.ON Asist Complet S.A. și al Consiliului de 

Administrație al E.ON Servicii Tehnice S.R.L. asupra fuziunii prin absorbție de către E.ON 
Asist Complet S.A. (Societatea Absorbantă) a E.ON Servicii Tehnice S.R.L. (Societatea 
Absorbită); 

 
Anexa nr. 3:   Raportul de expertiză asupra proiectului de fuziune prin absorbție a societăților E.ON Asist 

Complet S.A. (în calitate de Societate Absorbantă) și E.ON Servicii Tehnice S.R.L. (în 
calitate de Societate Absorbită) întocmit de către expertul desemnat de către Oficiul 
Registrului Comerţului Mureş; 

 
Anexa nr. 4: Textul integral al propunerilor de modificare și versiunea propusă a Actului Constitutiv 

actualizat al E.ON Asist Complet S.A. în calitate de societate absorbantă, pentru a reflecta 
toate modificările rezultate din sau în legătură cu fuziunea prin absorbție a E.ON Servicii 
Tehnice S.R.L. de către E.ON Asist Complet S.A.;  

 
Anexa nr. 5: Renunțarea de către E.ON Beteiligungen GmbH la dreptul de a efectua un aport suplimentar 

până la valoarea unei acțiuni pentru a dobândi un număr întreg de acțiuni noi consolidate la 
capitalul social al E.ON Asist Complet S.A.; 

 
Anexa nr. 6:  Hotărârea nr. 7 a Consiliului de Administrație al E.ON Asist Complet S.A. din 10 august 

2020 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor E.ON Asist 
Complet S.A. pentru a hotărî asupra fuziunii prin absorbție între E.ON Asist Complet S.A. 
(Societatea Absorbantă) și E.ON Servicii Tehnice S.R.L. (Societatea Absorbită). 
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Anexa nr. 4 
Modificările Actului Constitutiv al  

E.ON Asist Complet S.A. 
 
 

 
Actul Constitutiv al E.ON Asist Complet S.A. se modifică după cum urmează: 
 
Articolul 5 „Obiectul de activitate” alineat (2) se modifică și va avea următorul curprins: 
 

„(2) În secundar, Societatea va putea desfăşura următoarele activităţi: 

 

1.   Activitati în ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) (Cod CAEN 0150) 

– activitate secundară; 

2. Activităţi de servicii anexe silviculturii (Cod CAEN 0240) – activitate secundară; 

3. Alte activitati de tiparire n.c.a. (Cod CAEN 1812) – activitate secundară; 

4. Reproducerea inregistrarilor - (Cod CAEN 1820) – activitate secundară; 

5. Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice (Cod CAEN 

2511) – activitate secundară; 

6. Fabricarea echipamentelor de comunicatii (Cod CAEN 2630) – activitate secundară; 

7. Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie (Cod 

CAEN 2651) – activitate secundară; 

8. Fabricarea de motoare si turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule si  motociclete) 

(Cod CAEN 2811) – activitate secundară; 

9. Fabricarea de motoare hidraulice (Cod CAEN 2812) – activitate secundară; 

10. Fabricarea de pompe si compresoare (Cod CAEN 2813) – activitate secundară; 

11. Repararea articolelor fabricate din metal (Cod CAEN 3311) – activitate secundară; 

12. Repararea maşinilor (Cod CAEN 3312) – activitate secundară; 

13. Repararea echipamentelor electronice si optice (Cod CAEN 3313) – activitate secundară; 

14. Repararea echipamentelor electrice (Cod CAEN 3314) – activitate secundară; 

15. Repararea altor echipamente (Cod CAEN 3319) – activitate secundară; 

16. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale (Cod CAEN 3320) – activitate     secundară; 

17. Producţia de energie electrică (Cod CAEN 3511) – activitate secundară; 

18. Comercializarea energiei electrice (Cod CAEN 3514) – activitate secundară; 

19. Producţia gazelor (Cod CAEN 3521) – activitate secundară; 

20. Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte (Cod CAEN 3523) –  activitate 

secundară; 

21. Furnizarea de abur si aer conditionat (Cod CAEN 3530) – activitate secundară; 
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22. Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 

materialelor (Cod CAEN 3831) – activitate secundară; 

23. Recuperarea materialelor reciclabile sortate (Cod CAEN 3832) – activitate secundară; 

24. Dezvoltare (promovare) imobiliara (Cod CAEN 4110) – activitate secundară; 

25. Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (Cod CAEN 4120) – activitate 

secundară; 

26. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide (Cod CAEN 4221) – activitate 

secundară; 

27. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii (Cod CAEN 

4222) – activitate secundară; 

28. Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. (Cod CAEN 4299) – activitate secundară; 

29. Lucrari de pregatire a terenului (Cod CAEN 4312) – activitate secundară; 

30. Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii (Cod CAEN 4313) – activitate secundară; 

31. Lucrări de instalaţii electrice (Cod CAEN 4321) – activitate secundară; 

32. Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii (Cod CAEN 4329) – activitate secundară; 

33. Alte lucrari de finisare (Cod CAEN 4339) – activitate secundară; 

34. Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. (Cod CAEN 4399) – activitate secundară; 

35. Intretinerea si repararea autovehiculelor (Cod CAEN 4520) – activitate secundară; 

36. Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu 

semifabricate (Cod CAEN 4611) – activitate secundară; 

37. Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie 

(Cod CAEN 4612) – activitate secundară; 

38. Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii (Cod CAEN 4613) – 

activitate secundară; 

39. Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane (Cod CAEN 4614) 

– activitate secundară; 

40. Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie (Cod CAEN 4615) – activitate 

secundară; 

41. Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele (Cod 

CAEN 4616) – activitate secundară; 

42. Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun (Cod CAEN 4617) – activitate 

secundară; 

43. Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. (Cod 

CAEN 4618) – activitate secundară; 

44. Intermedieri in comertul cu produse diverse (Cod CAEN 4619) – activitate secundară; 
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45. Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat (Cod CAEN 4621) 

– activitate secundară; 

46. Comert cu ridicata al florilor si al plantelor (Cod CAEN 4622) – activitate secundară; 

47. Comert cu ridicata al animalelor vii (Cod CAEN 4623) – activitate secundară; 

48. Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate (Cod CAEN 4624) – 

activitate secundară; 

49. Comert cu ridicata al fructelor si legumelor (Cod CAEN 4631) – activitate secundară; 

50. Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne (Cod CAEN 4632) – activitate secundară; 

51. Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile (Cod CAEN 

4633) – activitate secundară; 

52. Comert cu ridicata al bauturilor (Cod CAEN 4634) – activitate secundară; 

53. Comert cu ridicata al produselor din tutun (Cod CAEN 4635) – activitate secundară; 

54. Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase (Cod CAEN 4636) – 

activitate secundară; 

55. Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente (Cod CAEN 4637) – activitate secundară; 

56. Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste (Cod CAEN 

4638) – activitate secundară; 

57. Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun (Cod CAEN 4639) – 

activitate secundară; 

58. Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio  şi 

televizoarelor (Cod CAEN 4643) – activitate secundară; 

59. Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi articolelor de iluminat (Cod CAEN 4647) – activitate 

secundară; 

60. Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului (Cod CAEN 

4651) – activitate secundară; 

61. Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii (Cod CAEN 

4652) – activitate secundară; 
62. Comerţ cu ridicata al maşinilor - unelte (Cod CAEN 4662) – activitate secundară; 
63. Comerţ cu ridicata al mobilei de birou (Cod CAEN 4665) – activitate secundară; 
64. Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou (Cod CAEN 4666) – activitate 

secundară; 
65. Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente (Cod CAEN 4669) – activitate secundară; 
66. Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate (Cod CAEN 

4671) – activitate secundară; 
67. Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de 

incalzire (pentru vanzare centrale) (Cod CAEN 4674)- activitate secundară;  
68. Comerţ cu ridicata nespecializat (Cod CAEN 4690) – activitate secundară; 
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69. Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 
alimentare, bauturi si tutun (Cod CAEN 4711) – activitate secundară; 

70. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet (Cod CAEN 4791)- 
activitate secundară; 

71. Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor (Cod 
CAEN 4799)- activitate secundară; 

72. Alte transporturi terestre de calatori n.c.a (Cod CAEN 4939) – activitate secundară; 
73. Transporturi rutiere de marfuri (Cod CAEN 4941) – activitate secundară; 
74. Transporturi aeriene de pasageri (Cod CAEN 5110) – activitate secundară; 
75. Transporturi aeriene de marfa (Cod CAEN 5121) – activitate secundară; 
76. Depozitări (Cod CAEN 5210) – activitate secundară; 
77. Alte activitati anexe transporturilor (Cod CAEN 5229) – activitate secundară; 
78. Alte activitati postale si de curier (Cod CAEN 5320) – activitate secundară; 
79. Hoteluri si alte facilitati de cazare similare (Cod CAEN 5510) – activitate secundară; 
80. Alte servicii de cazare (Cod CAEN 5590) – activitate secundară; 
81. Restaurante (Cod CAEN 5610) – activitate secundară; 

82. Alte servicii de alimentatie n.c.a. (Cod CAEN 5629) – activitate secundară; 

83. Activitati de editare a cartilor (Cod CAEN 5811) – activitate secundară; 

84. Alte activitati de editare (Cod CAEN 5819) – activitate secundară; 

85. Activitati de editare a jocurilor de calculator (Cod CAEN 5821) – activitate secundară; 

86. Activitati de editare a altor produse software (Cod CAEN 5829) – activitate secundară; 

87. Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală (Cod CAEN 5920) 

– activitate secundară; 

88. Activităţi de difuzare a programelor de radio (Cod CAEN 6010) – activitate secundară; 

89. Activităţi de difuzare a programelor de televiziune (Cod CAEN 6020) – activitate secundară; 

90. Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu (Cod CAEN 6110) – activitate secundară; 

91. Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) (Cod CAEN 6120) – 

activitate secundară; 

92. Activităţi de telecomunicaţii prin satelit (Cod CAEN 6130) – activitate secundară; 

93. Alte activităţi de telecomunicaţii (Cod CAEN 6190) – activitate secundară; 

94. Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) - (Cod CAEN 6201) – 

activitate secundară; 

95. Activitati de consultanta in tehnologia informatiei (Cod CAEN 6202) – activitate secundară; 

96. Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul (Cod CAEN 6203) – 

activitate secundară; 

97. Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei (Cod CAEN 6209) – activitate secundară; 

98. Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe (Cod CAEN 6311) – 

activitate secundară;  
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99. Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. (Cod CAEN 6399) – activitate secundară;  

100. Activități ale holdingurilor (Cod CAEN 6420) – activitate secundară 

101. Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii (Cod CAEN 6810) – activitate    

secundară; 

102. Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (Cod CAEN 6820) 

– activitate secundară; 

103. Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract (Cod CAEN 6832) – activitate 

secundară; 

104. Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării (Cod CAEN 7021) 

– activitate secundară; 

105. Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management (Cod CAEN 7022) – activitate 

secundară; 

106. Activităţi de arhitectură (Cod CAEN 7111) – activitate secundară; 

107. Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea (Cod CAEN 7112) – activitate 

secundară; 

108. Activităţi de testări şi analize tehnice (Cod CAEN 7120) –  activitate secundară; 

109. Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice (Cod CAEN 7320) – activitate 

secundară; 

110. Activităţi de design specializat (Cod CAEN 7410) – activitate secundară; 

111. Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) (Cod CAEN 7430) – activitate secundară;  

112. Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. (Cod CAEN 7490) – activitate 

secundară; 

113. Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare (Cod CAEN 

7711) – activitate secundară; 

114. Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele (Cod CAEN 7712) – activitate 

secundară; 

115. Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii (Cod CAEN 

7732) – activitate secundară; 

116.  Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 

(Cod CAEN 7733) – activitate secundară; 

117. Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian (Cod CAEN 7735) – 

activitate secundară; 

118. Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile (Cod CAEN 

7739) – activitate secundară; 
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119. Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) (Cod CAEN 7740) – activitate 

secundară; 

120. Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă (Cod CAEN 7810) – activitate 

secundară; 

121. Servicii de furnizare şi management ale forţei de muncă (Cod CAEN 7830) – activitate 

secundară; 

122. Activități de servicii privind sistemele de securizare (Cod CAEN 8020) – activitate 

secundară; 

123. Activităţi de servicii suport combinate (Cod CAEN 8110) – activitate secundară; 

124. Activitati generale de curatenie a cladirilor (Cod CAEN 8121) – activitate secundară; 

125. Activitati specializate de curatenie (Cod CAEN 8122) – activitate secundară; 

126. Activităţi combinate de secretariat (Cod CAEN 8211) – activitate secundară; 

127. Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de 

secretariat (Cod CAEN 8219) – activitate secundară; 

128. Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) (Cod CAEN 8220) – activitate 

secundară; 

129. Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor (Cod CAEN 8230) – 

activitate secundară; 

130. Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului (Cod 

CAEN 8291) – activitate secundară; 

131. Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi (Cod CAEN 8299) – activitate 

secundară; 

132. Invatamant secundar, tehnic sau professional (Cod CAEN 8532) – activitate secundară; 

133. Invatamant in domeniul sportiv si recreational (Cod CAEN 8551) – activitate secundară; 

134. Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, alte 

domenii) - (Cod CAEN 8552) – activitate secundară; 

135. Alte forme de invatamant n.c.a. (Cod CAEN 8559) – activitate secundară; 

136. Activităţi de servicii suport pentru învăţământ (Cod CAEN 8560) – activitate secundară; 

137. Activități ale bibliotecilor și arhivelor (Cod CAEN 9101) – activitate secundară; 

138. Activitati ale bazelor sportive (Cod CAEN 9311) – activitate secundară; 

139. Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice (Cod CAEN 9511) – activitate 

secundară; 

140. Repararea echipamentelor de comunicatii (Cod CAEN 9512) – activitate secundară; 

141. Alte activitati de servicii n.c.a. (Cod CAEN 9609) – activitate secundară.” 
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Articolul 6 „Capitalul social. Acțiunile” se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

„Capitalul social al Societăţii este în valoare de 10.416.240  RON împărţit în 115.736 acţiuni 
nominative, ordinare, emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 115.736 inclusiv, fiecare 
acţiune în valoare nominală de 90 RON, subscrise şi integral vărsate în numerar şi deţinute după 
cum urmează: 
 
- ERO deţine un număr de 113.332 acţiuni având o valoare nominală de 90 RON fiecare şi o valoare 
nominală totală de 10.199.880 RON, reprezentând 97,9228589203% din capitalul social al 
Societăţii, numerotate de la 1- 57.629 inclusiv, de la 60.031-60.097 inclusiv şi de la 60.101 – 115.736 
inclusiv, și  
 
- Sind Gaz deţine un număr de 2.404 acţiuni având o valoare nominală de 90 RON fiecare şi o 
valoare nominală totală de 216.360 RON, reprezentând 2,0771410797% din capitalul social al 
Societăţii, numerotate de la 57.630-60.030 inclusiv si de la 60.098-60.100 inclusiv.” 

 
 
Alineatele (1), (3) și (4) din articolul 14.1 „Cvorum şi drepturi de vot” se modifică după cum 
urmează: 
 

„(1) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor 
este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 97,9228589203% din numărul total 
de drepturi de vot. 

 
(3) Hotărârile adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor se iau cu o majoritate 

de cel puţin 97,9228589203% din voturile exprimate. 
 

(4) Cerinţele de cvorum şi majoritatea prevăzute în prezentul Articol 14 se aplică atât la prima 

convocare AGOA sau AGEA, cât şi la o convocare ulterioară a respectivei AGEA. În ceea ce privește 

o convocare ulterioara a respectivei AGOA, cvorumul și majoritatea cu care se vor putea lua deciziile 

vor fi cele prevăzute de Lege.” 

 
 
Alineatul (1) din articolul 16.1 „Organizare în sistem unitar” se modifică în sensul în care se include 
un nou paragraf la final, cu următorul cuprins: 
 
 

„Membrii Consiliului de Administrație sunt următorii: 

a)  doamna Claudia Griech, cetățean român, născută în data de 05.01.1978 în municipiul 

Tîrgu Mureș, județul Mureș, domiciliată în sat Corunca, comuna Corunca, nr. 385 F, județ 

Mureş, România, identificată cu C.I. seria ZS, nr. 008723, eliberată de S.P.C.L.E.P. Tg. 

Mureş la data de 12.10.2017, CNP 2780105264378, numită pentru un mandat de 3 ani, 4 

luni și 11 zile, începând cu data de 21.01.2019 , până la data de 01.06.2022; 
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b) domnul Dragoș Mihail Bărbulescu, cetățean român, născut în data de 25.11.1976 în mun. 

Pitești, județul Argeș, domiciliat în Mun. București, Sec. 1, str. Zăgazului nr. 13 - 19, sc. C, 

et. 8, ap. C832, identificat cu C.I. seria RX, nr. 412193, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1, la 

data de 06.01.2014, CNP 1761125034987, numit pentru un mandat de 4 ani, începând cu 

data de 01.06.2018, până la data de 01.06.2022; 

c) domnul Eugen Gheorghe Luha, cetățean român, născut în data de 03.08.1957, în Com. 

Metes, jud. Alba, domiciliat în sat Ciugud (Com. Ciugud) nr. 164, jud. Alba, identificat cu 

C.I. seria AX, nr. 528361, eliberată de S.P.C.L.E.P. Alba Iulia la data de 05.08.2013, CNP 

1570803011112, numit pentru un mandat de 4 ani, începând cu data 01.06.2018, până la 

data de 01.06.2022; 

d) doamna Agatha Mădălina Maria Peptea, cetățean român, născută în data de 15.06.1978 în 

București Sec. 3, domiciliată în jud. IF Orș. Voluntari, str. Emil Racoviță nr. 31 - 33, 

identificată cu C.I. seria IF, nr. 511528, eliberată de S.P.C.L.E.P. Voluntari la data de 

15.06.2016, CNP 2780615421536, numită pentru un mandat de 3 ani, 4 luni și 11 zile, 

începând cu data de 21.01.2019, până la data de 01.06.2022; 

e) domnul George Marius Precup, cetățean român, născut în data de 06.07.1977 în Mun. 

Reghin, jud Mureș, domiciliat în Tîrgu Mureș, str. Spicului nr. 3, jud. Mureş, identificat cu 

C.I. seria ZS, nr. 088028, eliberată de SPCLEP Tîrgu Mureş la data de 18.04.2019, CNP 

1770706261457, numit pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.06.2018, până la 

data de 01.06.2022.” 
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1 

ACTUL CONSTITUTIV 

AL 

SOCIETĂŢII PE ACŢIUNI 

E.ON ASIST COMPLET S.A.1

1 Sintagmele şi/sau termenii care încep cu majuscule în prezentul Act Constitutiv vor avea înţelesul din Anexa 1 la 
prezentul Act Constitutiv, în cazul în care contextul nu impune altfel. 

Anexa nr. 4
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ACŢIONARII SOCIETĂŢII E.ON ASIST COMPLET S.A.: 

 

E.ON ROMÂNIA S.R.L., o societate cu răspundere limitată de naţionalitate română, cu sediul social 

situat în Bld. Pandurilor nr. 42, Etajul 6, birou 6001, Târgu Mureş, judetul Mureş, România, înregistrată la 

Registrul Comerţului Mureş la data de 27 februarie 2007 sub numărul J26/377/2007, având Codul Unic 

de Înregistrare (CUI) 21236676, având un capital social subscris şi vărsat de 1.444.023.279, 24 RON, 

(denumită în continuare „ERO”), 

şi 

SIND GAZ S.R.L., o societate cu răspundere limitată valabil organizată şi existând conform legilor din 

România, având sediul social în B-dul Republicii, nr. 65, incinta Casei de Cultura a Sindicatelor, cam. 24, 

Ploieşti, judeţul Prahova, înregistrată la Registrul Comerţului Prahova cu nr. J29/926/2003, cod unic de 

înregistrare (CUI) 15485834, capital social subscris şi vărsat 700.200 RON („Sind Gaz”), 

 

Denumite în continuare în mod individual „Acţionar” şi împreună „Acţionarii”, 

 

au decis încheierea prezentului Act Constitutiv („Actul Constitutiv”) al companiei E.ON ASIST 

COMPLET S.A., societate pe acţiuni de tip închis (denumită în cele ce urmează „Societatea”), în 

conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată şi modificată (denumită în cele ce 

urmează „Legea”): 

 

Articolul 1 – FORMA JURIDICĂ 

 

Societatea este persoană juridică română, înfiinţată ca societate pe acţiuni, în conformitate cu prevederile 

Legii şi ale prezentului Act Constitutiv. 

 

Articolul 2 – DENUMIREA SOCIETĂŢII 

 

(1) Denumirea Societăţii este E.ON ASIST COMPLET S.A., legal înregistrată la Registrul Comerţului 

din Târgu Mureş, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii sociale nr. 325027/30.05.2019. 

 

(2) Toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele şi alte documente folosite în comerţ (cu 

excepţia celor guvernate de un regim juridic derogatoriu), emise de către Societate, trebuie să menţioneze 

denumirea Societăţii, precum şi forma sa juridică, sediul social, capitalul social, numărul din registrul 

comerţului şi codul unic de înregistrare. 
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Articolul 3 - SEDIUL SOCIAL 

 

(1) Sediul social al Societăţii este situat în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja nr. 64-68, judeţ Mureş, 

clădirea Multinvest Business Center 2 (MBC 2), etaj 3. 

 

(2) Sediul social al Societăţii poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza unei hotărâri a Adunării 

Generale Extraordinare a Acţionarilor, în conformitate cu Legea şi cu prevederile prezentului Act 

Constitutiv. 

 

(3) Societatea poate înfiinţa filiale şi/sau sucursale, agenţii, birouri, reprezentanţe, puncte de lucru, 

depozite sau orice alte sedii secundare cu/sau fără personalitate juridică, constituite în România şi/sau în 

străinătate, cu respectarea prezentului Act Constitutiv şi a dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

Articolul 4 – DURATA  

 

Durata de funcţionare a Societăţii este nelimitată, cu începere de la înmatricularea în Registrul 

Comerţului. 

 

Articolul 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE  

 

(1) Societatea are ca domeniu principal de activitate: 

 

- Lucrări de instalaţii care asigură funcţionarea clădirilor (Cod CAEN 432) 

 

în cadrul căruia activitatea principală este următoarea: 

 

- Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat (Cod CAEN 4322). 

 

(2) În secundar, Societatea va putea desfăşura următoarele activităţi: 

 

1. Activitati în ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) (Cod CAEN 0150) 

– activitate secundară; 

2. Activităţi de servicii anexe silviculturii (Cod CAEN 0240) – activitate secundară; 

3. Alte activitati de tiparire n.c.a. (Cod CAEN 1812) – activitate secundară; 

4. Reproducerea inregistrarilor - (Cod CAEN 1820) – activitate secundară; 

5. Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice (Cod CAEN 

2511) – activitate secundară; 

6. Fabricarea echipamentelor de comunicatii (Cod CAEN 2630) – activitate secundară; 

7. Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie (Cod CAEN 

2651) – activitate secundară; 
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8. Fabricarea de motoare si turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule si  motociclete) 

(Cod CAEN 2811) – activitate secundară; 

9. Fabricarea de motoare hidraulice (Cod CAEN 2812) – activitate secundară; 

10. Fabricarea de pompe si compresoare (Cod CAEN 2813) – activitate secundară; 

11. Repararea articolelor fabricate din metal (Cod CAEN 3311) – activitate secundară; 

12. Repararea maşinilor (Cod CAEN 3312) – activitate secundară; 

13. Repararea echipamentelor electronice si optice (Cod CAEN 3313) – activitate secundară; 

14. Repararea echipamentelor electrice (Cod CAEN 3314) – activitate secundară; 

15. Repararea altor echipamente (Cod CAEN 3319) – activitate secundară; 

16. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale (Cod CAEN 3320) – activitate     secundară; 

17. Producţia de energie electrică (Cod CAEN 3511) – activitate secundară; 

18. Comercializarea energiei electrice (Cod CAEN 3514) – activitate secundară; 

19. Producţia gazelor (Cod CAEN 3521) – activitate secundară; 

20. Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte (Cod CAEN 3523) –  activitate secundară; 

21. Furnizarea de abur si aer conditionat (Cod CAEN 3530) – activitate secundară; 

22. Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 

materialelor (Cod CAEN 3831) – activitate secundară; 

23. Recuperarea materialelor reciclabile sortate (Cod CAEN 3832) – activitate secundară; 

24. Dezvoltare (promovare) imobiliara (Cod CAEN 4110) – activitate secundară; 

25. Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (Cod CAEN 4120) – activitate 

secundară; 

26. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide (Cod CAEN 4221) – activitate 

secundară; 

27. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii (Cod CAEN 

4222) – activitate secundară; 

28. Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. (Cod CAEN 4299) – activitate secundară; 

29. Lucrari de pregatire a terenului (Cod CAEN 4312) – activitate secundară; 

30. Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii (Cod CAEN 4313) – activitate secundară; 

31. Lucrări de instalaţii electrice (Cod CAEN 4321) – activitate secundară; 

32. Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii (Cod CAEN 4329) – activitate secundară; 

33. Alte lucrari de finisare (Cod CAEN 4339) – activitate secundară; 

34. Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. (Cod CAEN 4399) – activitate secundară; 

35. Intretinerea si repararea autovehiculelor (Cod CAEN 4520) – activitate secundară; 

36. Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu 

semifabricate (Cod CAEN 4611) – activitate secundară; 

37. Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie 

(Cod CAEN 4612) – activitate secundară; 

38. Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii (Cod CAEN 4613) – 

activitate secundară; 

39. Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane (Cod CAEN 4614) 

– activitate secundară; 
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40. Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie (Cod CAEN 4615) – activitate 

secundară; 

41. Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele (Cod 

CAEN 4616) – activitate secundară; 

42. Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun (Cod CAEN 4617) – activitate 

secundară; 

43. Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. (Cod 

CAEN 4618) – activitate secundară; 

44. Intermedieri in comertul cu produse diverse (Cod CAEN 4619) – activitate secundară; 

45. Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat (Cod CAEN 4621) 

– activitate secundară; 

46. Comert cu ridicata al florilor si al plantelor (Cod CAEN 4622) – activitate secundară; 

47. Comert cu ridicata al animalelor vii (Cod CAEN 4623) – activitate secundară; 

48. Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate (Cod CAEN 4624) – 

activitate secundară; 

49. Comert cu ridicata al fructelor si legumelor (Cod CAEN 4631) – activitate secundară; 

50. Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne (Cod CAEN 4632) – activitate secundară; 

51. Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile (Cod CAEN 

4633) – activitate secundară; 

52. Comert cu ridicata al bauturilor (Cod CAEN 4634) – activitate secundară; 

53. Comert cu ridicata al produselor din tutun (Cod CAEN 4635) – activitate secundară; 

54. Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase (Cod CAEN 4636) – activitate 

secundară; 

55. Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente (Cod CAEN 4637) – activitate secundară; 

56. Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste (Cod CAEN 

4638) – activitate secundară; 

57. Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun (Cod CAEN 4639) – 

activitate secundară; 

58. Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi 

televizoarelor (Cod CAEN 4643) – activitate secundară; 

59. Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi articolelor de iluminat (Cod CAEN 4647) – activitate 

secundară; 

60. Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului (Cod CAEN 

4651) – activitate secundară; 

61. Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii (Cod CAEN 

4652) – activitate secundară; 
62. Comerţ cu ridicata al maşinilor - unelte (Cod CAEN 4662) – activitate secundară; 
63. Comerţ cu ridicata al mobilei de birou (Cod CAEN 4665) – activitate secundară; 
64. Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou (Cod CAEN 4666) – activitate 

secundară; 
65. Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente (Cod CAEN 4669) – activitate secundară; 
66. Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate (Cod CAEN 

4671) – activitate secundară; 
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67. Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de 
incalzire (pentru vanzare centrale) (Cod CAEN 4674)- activitate secundară;  

68. Comerţ cu ridicata nespecializat (Cod CAEN 4690) – activitate secundară; 
69. Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 

alimentare, bauturi si tutun (Cod CAEN 4711) – activitate secundară; 
70. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet (Cod CAEN 4791)- 

activitate secundară; 
71. Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor (Cod 

CAEN 4799)- activitate secundară; 
72. Alte transporturi terestre de calatori n.c.a (Cod CAEN 4939) – activitate secundară; 
73. Transporturi rutiere de marfuri (Cod CAEN 4941) – activitate secundară; 
74. Transporturi aeriene de pasageri (Cod CAEN 5110) – activitate secundară; 
75. Transporturi aeriene de marfa (Cod CAEN 5121) – activitate secundară; 
76. Depozitări (Cod CAEN 5210) – activitate secundară; 
77. Alte activitati anexe transporturilor (Cod CAEN 5229) – activitate secundară; 
78. Alte activitati postale si de curier (Cod CAEN 5320) – activitate secundară; 
79. Hoteluri si alte facilitati de cazare similare (Cod CAEN 5510) – activitate secundară; 
80. Alte servicii de cazare (Cod CAEN 5590) – activitate secundară; 
81. Restaurante (Cod CAEN 5610) – activitate secundară; 

82. Alte servicii de alimentatie n.c.a. (Cod CAEN 5629) – activitate secundară; 

83. Activitati de editare a cartilor (Cod CAEN 5811) – activitate secundară; 

84. Alte activitati de editare (Cod CAEN 5819) – activitate secundară; 

85. Activitati de editare a jocurilor de calculator (Cod CAEN 5821) – activitate secundară; 

86. Activitati de editare a altor produse software (Cod CAEN 5829) – activitate secundară; 

87. Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală (Cod CAEN 5920) 

– activitate secundară; 

88. Activităţi de difuzare a programelor de radio (Cod CAEN 6010) – activitate secundară; 

89. Activităţi de difuzare a programelor de televiziune (Cod CAEN 6020) – activitate secundară; 

90. Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu (Cod CAEN 6110) – activitate secundară; 

91. Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) (Cod CAEN 6120) – 

activitate secundară; 

92. Activităţi de telecomunicaţii prin satelit (Cod CAEN 6130) – activitate secundară; 

93. Alte activităţi de telecomunicaţii (Cod CAEN 6190) – activitate secundară; 

94. Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) - (Cod CAEN 6201) – 

activitate secundară; 

95. Activitati de consultanta in tehnologia informatiei (Cod CAEN 6202) – activitate secundară; 

96. Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul (Cod CAEN 6203) – 

activitate secundară; 

97. Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei (Cod CAEN 6209) – activitate 

secundară; 

98. Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe (Cod CAEN 6311) – 

activitate secundară;  

99. Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. (Cod CAEN 6399) – activitate secundară;  

100. Activități ale holdingurilor (Cod CAEN 6420) – activitate secundară 

101. Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii (Cod CAEN 6810) – activitate secundară; 
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102. Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (Cod CAEN 6820) – 

activitate secundară; 

103. Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract (Cod CAEN 6832) – activitate 

secundară; 

104. Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării (Cod CAEN 7021) – 

activitate secundară; 

105. Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management (Cod CAEN 7022) – activitate secundară; 

106. Activităţi de arhitectură (Cod CAEN 7111) – activitate secundară; 

107. Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea (Cod CAEN 7112) – activitate 

secundară; 

108. Activităţi de testări şi analize tehnice (Cod CAEN 7120) – activitate secundară; 

109. Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice (Cod CAEN 7320) – activitate 

secundară; 

110. Activităţi de design specializat (Cod CAEN 7410) – activitate secundară; 

111. Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) (Cod CAEN 7430) – activitate secundară;  

112. Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. (Cod CAEN 7490) – activitate secundară; 

113. Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare (Cod CAEN 7711) 

– activitate secundară; 

114. Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele (Cod CAEN 7712) – activitate 

secundară; 

115. Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii (Cod CAEN 7732) 

– activitate secundară; 

116.  Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) (Cod 

CAEN 7733) – activitate secundară; 

117. Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian (Cod CAEN 7735) – 

activitate secundară; 

118. Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile (Cod CAEN 

7739) – activitate secundară; 

119. Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) (Cod CAEN 7740) – activitate secundară; 

120. Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă (Cod CAEN 7810) – activitate secundară; 

121. Servicii de furnizare şi management ale forţei de muncă (Cod CAEN 7830) – activitate 

secundară; 

122. Activități de servicii privind sistemele de securizare (Cod CAEN 8020) – activitate secundară; 

123. Activităţi de servicii suport combinate (Cod CAEN 8110) – activitate secundară; 

124. Activitati generale de curatenie a cladirilor (Cod CAEN 8121) – activitate secundară; 

125. Activitati specializate de curatenie (Cod CAEN 8122) – activitate secundară; 

126. Activităţi combinate de secretariat (Cod CAEN 8211) – activitate secundară; 

127. Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat 

(Cod CAEN 8219) – activitate secundară; 

128. Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) (Cod CAEN 8220) – activitate 

secundară; 
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129. Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor (Cod CAEN 8230) – activitate 

secundară; 

130. Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului (Cod CAEN 

8291) – activitate secundară; 

131. Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi (Cod CAEN 8299) – activitate secundară; 

132. Invatamant secundar, tehnic sau professional (Cod CAEN 8532) – activitate secundară; 

133. Invatamant in domeniul sportiv si recreational (Cod CAEN 8551) – activitate secundară; 

134. Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, alte domenii) - 

(Cod CAEN 8552) – activitate secundară; 

135. Alte forme de invatamant n.c.a. (Cod CAEN 8559) – activitate secundară; 

136. Activităţi de servicii suport pentru învăţământ (Cod CAEN 8560) – activitate secundară; 

137. Activități ale bibliotecilor și arhivelor (Cod CAEN 9101) – activitate secundară; 

138. Activitati ale bazelor sportive (Cod CAEN 9311) – activitate secundară; 

139. Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice (Cod CAEN 9511) – activitate 

secundară; 

140. Repararea echipamentelor de comunicatii (Cod CAEN 9512) – activitate secundară; 

141. Alte activitati de servicii n.c.a. (Cod CAEN 9609) – activitate secundară. 

 

(3) Societatea va putea desfăşura activităţile sus-menţionate în România şi/sau în străinătate, direct sau 

indirect, pe cont propriu sau pentru terţi, fie singură, fie în asociere cu terţi prin constituirea de societăţi 

noi, aport la capitalul social sau altfel, subscriere, cumpărare de titluri sau alte drepturi societare, fuziune, 

asociere în participaţiune, cumpărare sau transfer al gestiunii bunurilor, sau prin orice altă modalitate 

admisă de legea aplicabilă.  

 

(4) Societatea va putea participa în calitate de acţionar sau asociat în orice alte societăţi de naţionalitate 

română sau străină, cu respectarea prezentului Act Constitutiv şi a legislaţiei în vigoare. 

 

(5) În general, Societatea va putea efectua orice operaţiuni financiare, comerciale, industriale, imobiliare 

şi/sau mobiliare admise de legislaţia română, care au legătură directă sau indirectă cu una sau mai multe 

dintre activităţile sus-menţionate sau cu o activitate similară ori conexă acestora sau sunt de natură a 

favoriza dezvoltarea patrimoniului social. 

 

(6) Prevederile fiecărui paragraf de mai sus vor fi considerate ca independente unele faţă de altele şi în 

niciun caz nu vor limita sau restrânge în vreun fel aplicarea altor paragrafe. Codurile CAEN inserate în 

descrierea obiectului de activitate nu vor putea fi interpretate ca restrângând sau limitând în vreun fel 

activităţile detaliate în cadrul acestui articol. 
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Articolul 6 – CAPITALUL SOCIAL. ACŢIUNILE 

 

Capitalul social al Societăţii este în valoare de 10.416.240 RON împărţit în 115.736 acţiuni nominative, 

ordinare, emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 115.736 inclusiv, fiecare acţiune în valoare 

nominală de 90 RON, subscrise şi integral vărsate în numerar şi deţinute după cum urmează: 

 

- ERO deţine un număr de 113.332 acţiuni având o valoare nominală de 90 RON fiecare şi o valoare 

nominală totală de 10.199.880 RON, reprezentând 97,9228589203% din capitalul social al 

Societăţii, numerotate de la 1- 57.629 inclusiv, de la 60.031-60.097 inclusiv şi de la 60.101 – 

115.736 inclusiv, și  

- Sind Gaz deţine un număr de 2.404 acţiuni având o valoare nominală de 90 RON fiecare şi o 

valoare nominală totală de 216.360 RON, reprezentând 2,0771410797% din capitalul social al 

Societăţii, numerotate de la 57.630-60.030 inclusiv si de la 60.098-60.100 inclusiv. 

 

Articolul 7 – MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL 

 

(1) Capitalul social al Societăţii poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii Adunării Generale 

Extraordinare a Acţionarilor, prin orice procedeu dintre cele permise de lege şi cu respectarea condiţiilor 

prevăzute de Actul Constitutiv şi/sau de legislaţia aplicabilă. 

 

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin: 

(a) noi aporturi în numerar şi/sau în natură; 

(b) încorporarea rezervelor în conformitate cu legea aplicabilă; 

(c) compensarea unor creanţe certe, lichide şi exigibile ale Acţionarilor asupra Societăţii, cu acţiuni 

ale acesteia; 

(d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor potrivit legii şi cu respectarea prezentului 

Act Constitutiv. 

 

(3) Orice aport în natură efectuat de către Acţionari va trebui evaluat de către un expert autorizat. 

 

(4) Reducerea capitalului social se va putea realiza pentru orice motiv, prin oricare dintre metodele 

permise de lege şi în conformitate cu prevederile legale imperative şi cu respectarea condiţiilor 

prezentului Act Constitutiv. 

 

(5) În cazul în care Consiliul de Administraţie constată că în urma unor pierderi stabilite prin situaţiile 

financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societăţii, determinat ca diferenţă între totalul 

activelor şi totalul datoriilor Societăţii, reprezintă mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social 

subscris, Consiliul de Administraţie va convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, pentru a 

decide dacă Societatea trebuie dizolvată. Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu hotărăşte dizolvarea 

Societăţii şi dacă în acest interval activul net al Societăţii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori 

cel puţin egale cu jumătate din capitalul social, Societatea va trebui ca, cel târziu până la încheierea 
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exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea 

capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din 

rezerve.  

 

(6) Reducerea capitalului social se va putea face numai după trecerea a două luni de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, 

potrivit prevederilor legale. 

 

Articolul 8 - ACŢIUNILE 

 

(1) Acţiunile Societăţii sunt nominative, ordinare şi se emit în formă dematerializată, prin înscriere în 

registrul acţionarilor. 

 

(2) Acţiunile Societăţii sunt transferabile conform prevederilor prezentului Act Constitutiv. 

 

(3) Societatea poate dobândi propriile acţiuni în condiţiile legii. 

 

(4) Societatea va ţine evidenţa acţiunilor şi acţionarilor în registrul acţionarilor ce va fi menţinut de 

Societate, deschis şi operat conform prevederilor prezentului Act Constitutiv şi prevederilor legale în 

vigoare. 

 

Articolul 9 - OBLIGAŢIUNI 

 

Societatea este autorizată să emită obligaţiuni în condiţiile legii. 

 

Articolul 10 - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DECURGÂND DIN ACŢIUNI 

 

(1) Fiecare acţiune subscrisă conferă dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a 

participa la distribuirea profitului, precum şi orice alte drepturi prevăzute în prezentul Act Constitutiv.  

 

(2) Deţinerea acţiunii certifică adeziunea de drept la Actul Constitutiv. 

 

(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor 

persoane.  

 

(4) Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea 

decât în condiţiile în care respectivele persoane desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea 

drepturilor rezultând din acţiunea vizată. 

 

(5) Obligaţiile Societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar Acţionarii răspund în limita 

valorii acţiunilor pe care le deţin. 
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(6) Patrimoniul Societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale Acţionarilor şi nici 

nu poate fi afectat în vreun fel pentru garantarea obligaţiilor acestora. 

 

Articolul 11 - TRANSFERUL ACŢIUNILOR 

  

(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru 

fiecare acţiune. Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între Acţionari sau către terţi se efectuează în 

condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege şi de prezentul Act Constitutiv. 

 

(2) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de Societate se realizează  

în conformitate cu prezentul Act Constitutiv. 

 

11.1 Inalienabilitate 

 

11.1.1 Sind Gaz nu va putea să înstrăineze în vreun fel (inclusiv cu titlu particular, cu titlu universal sau 

universal, indiferent dacă este un transfer între Afiliaţi sau nu) sau să greveze cu vreo Sarcină acţiunile 

pe care le deţine în Societate, pe o durata de 20 de ani de la data de 1 iunie 2014, fără acordul prealabil 

scris al ERO şi niciun transfer de acţiuni efectuat cu nerespectarea prezentului Articol nu va putea fi 

înregistrat în registrul acţionarilor Societăţii. 

 

11.1.2 Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care ERO își exprimă acordul prealabil scris conform 

Art. 11.1.1, se vor aplica dispozițiile Articolului 11.3 

 

11.1.3 În cazul în care ERO nu îşi va exercita Dreptul de Preempţiune al ERO cu privire la acţiunile Sind 

Gaz conform articolului 11.3 din prezentul Act Constitutiv, intrarea în vigoare a oricărui transfer de 

acţiuni ale Societăţii de la Sind Gaz către orice persoană alta decât ERO, realizat cu respectarea 

prevederilor prezentului Act Constitutiv, este condiţionată de acordul terţului de a-şi asuma dispoziţiile 

prezentului Act Constitutiv, prin semnarea Actului Constitutiv precum şi oricăror alte angajamente şi/sau 

adeziuni convenite între ERO şi Sind Gaz, iar Sind Gaz se obligă prin prezentul să asigure semnarea şi 

predarea de către terţ a respectivei adeziuni şi/sau angajamente către ERO. 

 

11.2 Dreptul de vânzare împreună (Tag Along) al Sind Gaz 

 

11.2.1 În cazul în care ERO primește de la un terț o ofertă de cumpărare a întregii participații deținute de 

acesta în Societate pe care ERO dorește să o accepte, ERO va adresa către Sind Gaz, în termen de 30 zile 

de la primirea acesteia o notificare scrisă care va avea atașată copia conformă a ofertei primite din partea 

terțului de bună-credință și în care va preciza: 

(i) identitatea terțului; 

(ii) prețul propus pe acțiune; 

(iii) numărul de acțiuni deținute de ERO; 
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(iv) termenii și condițiile propuse de terț pentru achiziționarea acțiunilor. 

 

11.2.2 În cazul în care Sind Gaz primește notificarea scrisă din partea ERO, menționată în Articolul 11.2.1 

de mai sus, Sind Gaz va avea dreptul de a-și vinde propriile acțiuni către terțul menționat în notificarea 

scrisă menționată în Articolul 11.2.1 de mai sus. Astfel, Sind Gaz va avea dreptul să înainteze către ERO, 

în termen de 30 zile de la primirea notificării scrise menționate în Articolul 11.2.1 de mai sus o Notificare 

de Vânzare Împreună (Tag Along) prin care Sind Gaz își va exercita dreptul de a-și vinde toate acțiunile 

în Societate urmând ca terțul cumpărător indicat în respectiva notificare să achiziționeze, la același preț 

per acțiune pe care îl va plăti către ERO, toate acțiunile deținute de Sind Gaz în Societate. Pentru evitarea 

oricărui dubiu, Sind Gaz nu va avea un drept de preempțiune cu privire la acțiunile deținute de ERO în 

Societate. 

 

11.2.3 În cazul în care Sind Gaz transmite Notificarea de Vânzare Împreună (Tag Along), ERO nu va 

putea să realizeze transferul efectiv al propriilor acțiuni terțului până când terțul nu achiziționează toate 

acțiunile deținute de Sind Gaz și transferul de acțiuni de la ERO către terț nu va putea fi înregistrat în 

registrul acționarilor Societății. 

 

11.2.4 ERO este autorizată prin prezentul Act Constitutiv să actualizeze înregistrările din registrul 

acționarilor Societății cu privire la orice transfer de acțiuni la care se face referire în prezentul Articol 

11.2, ceea ce Sind Gaz acceptă în mod explicit prin prezentul Act Constitutiv. 

 

11.2.5 În cazul în care se modifică oricare dintre elementele menționate în notificarea prevăzută în 

Articolul 11.2.1, se va relua procedura prevăzută în prezentul Articol 11.2. 

 

11.3. Dreptul de preempţiune al ERO cu privire la acţiunile Sind Gaz  

 

11.3.1 În cazul în care Sind Gaz primește de la un terț o ofertă de cumpărare a întregii participații deținute 

de acesta în Societate pe care Sind Gaz dorește să o accepte, Sind Gaz va adresa către ERO, în termen de 

30 zile de la primirea acesteia o notificare scrisă care va avea atașată copia conformă a ofertei primite din 

partea terțului de bună-credință și în care va preciza: 

(i) identitatea terțului; 

(ii) prețul propus pe acțiune; 

(iii) numărul de acțiuni deținute de Sind Gaz; 

(iv) termenii și condițiile propuse de terț pentru achiziționarea acțiunilor deținute de Sind Gaz. 

 

11.3.2 În cazul în care ERO primeşte notificarea scrisă menţionată în Articolul 11.3.1 de mai sus, pe 

întreaga durată a Actului Constitutiv, ERO va putea exercita la libera alegere un drept de a achiziţiona cu 

prioritate toate acţiunile menţionate în respectiva notificare („Dreptul de Preempţiune al ERO cu 

privire la acţiunile Sind Gaz”). Astfel, ERO va avea dreptul să înainteze către Sind Gaz, în termen de 

30 zile de la primirea notificării scrise menţionate în Articolul 11.3.1 de mai sus o notificare prin care îşi 
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va exercita Dreptul de Preempţiune al ERO cu privire la acţiunile Sind Gaz în termenii şi în condiţiile 

prezentului Articol 11.3. 

 

11.3.3 În cazul în care ERO renunţă la exercitarea Dreptului de Preempţiune al ERO cu privire la acţiunile 

Sind Gaz, sau nu îşi exercită în termenul menţionat la Articolul 11.3.2 de mai sus Dreptul de Preempţiune 

al ERO cu privire la acţiunile Sind Gaz, transferul de acţiuni ale Societăţii de la Sind Gaz către orice 

persoană alta decât ERO se realizează cu respectarea prevederilor Articolului 11.1.3 de mai sus. 

 

11.3.4 ERO este autorizată prin prezentul Act Constitutiv să actualizeze înregistrările din registrul 

acţionarilor Societăţii cu privire la orice transfer de acţiuni la care se face referire în prezentul Articol 

11.3, ceea ce Sind Gaz acceptă în mod explicit prin prezentul Act Constitutiv. 

 

11.3.5 În cazul în care se modifică oricare dintre elementele menționate în notificarea prevăzută în 

Articolul 11.3.1, se va relua procedura prevăzută în prezentul Articol 11.3. 

 

Articolul 12 – ATRIBUŢIILE  ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 

 

Adunarea generală a acţionarilor (“Adunarea generală”) este organul suprem de conducere al Societăţii, 

care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii ei comerciale şi economice. Adunările generale 

sunt ordinare („Adunarea Generală Ordinară” sau „AGOA”) şi extraordinare („Adunarea Generală 

Extraordinară” sau „AGEA”). 

 

12.1. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii: 

 

(a) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de 

Consiliul de Administraţie şi de auditor şi dacă este cazul fixează dividendul; 

(b) alege şi revocă membrii consiliului de administraţie;  

(c) stabileşte nivelul remuneraţiilor membrilor consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar 

curent; 

(d) numeşte sau demite auditorul financiar dintre societăţile de servicii de audit financiar de renume, 

şi fixează durata minimă a contractului de audit financiar; 

(e) se pronunţă asupra gestiunii consiliului de administraţie;   

(f) stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pentru exerciţiul 

financiar următor. 

 

12.2 Adunarea Generală Extraordinară are dreptul de a hotărî cu privire la: 

 
a) schimbarea formei juridice a Societăţii, a duratei sau mutarea sediului Societăţii; 

b) modificarea obiectului de activitate al Societăţii sau a denumirii sociale a Societăţii; 

c) majorarea sau reducerea capitalului social al Societăţii; 

d) fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societăţii; 
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e) emisiunea de obligaţiuni, precum şi conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau 

în acţiuni;  

f) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni 

nominative; 

g) dobândirea propriilor acţiuni;  

h) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; 

i) orice modificare a Actului Constitutiv; 

j) achiziţionarea de sau dispunerea cu privire la părţi sociale, acţiuni sau orice altă formă de 

participaţie sau Control sau interes în alte societăţi sau alte entităţi, inclusiv fara limitare prin 

înființarea sau desființarea de filiale, având o valoarea mai mare de EUR 1.000.000 sau 

echivalentul acestei valori în orice altă valută; 

k) achiziţionarea sau modificarea oricăror licenţe sau acorduri ce au ca obiect mărci şi orice alte 

drepturi de proprietate intelectuală sau industrială pe care Societatea le dobândeşte de la Afiliaţi;  

l) încheierea de către Societate a oricărei asocieri, parteneriat, asocieri în participaţiune sau acord 

de împărţire a profitului; 

m) acte, operaţiuni sau tranzacţii prezentând o importanţă sau o valoare economică ridicată. În sensul 

prezentei litere, vor fi considerate acte, operaţiuni sau tranzacţii prezentând o importanţă sau o 

valoare economică ridicată orice acte, operaţiuni sau tranzacţii care depăşesc, în mod individual 

sau împreună (în cazul mai multor acte care au acelaşi obiect şi părţi) în decursul unui exerciţiu 

financiar valoarea de EUR 1.000.000 sau echivalentul acestei valori în orice altă valută.  

 

Adunarea Generală Extraordinară poate adopta orice decizie care este prevăzută în competenţa 

Adunării Generale Ordinare. 

 

Articolul 13 - CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 

 

(1) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de Consiliul de Administraţie. 

 

(2) Convocarea se face prin scrisoare recomandată (cu confirmare de primire) sau prin fax (cu confirmare 

de primire) expediat fiecărui acţionar cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de şedinţă, la coordonatele 

acestora, aşa cum apar în registrul acţionarilor. 

 

(3) Adunările Generale Ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la 

încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea situaţiilor financiare anuale pe anul precedent şi 

pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. 

 

(4) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile prezentului Act Constitutiv. 
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(5) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, 

cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. 

 

(6) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va 

trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. 

 

(7) Şedinţele AGOA şi AGEA pot avea loc şi prin corespondenţă (procedura scrisa cu buletin de vot), 

videoconferinţă, teleprezenţă sau teleconferinţă. 

 

(8) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii sau în alt loc indicat în convocarea 

transmisă de către Consiliul de Administraţie, sau în oricare alt loc convenit în scris de către toţi acţionarii. 

 

(9) În convocarea pentru prima întrunire a adunării generale a acţionarilor se va putea fixa ziua şi ora 

pentru cea de-a doua întrunire când cea dintâi nu s-ar putea ţine datorită lipsei condiţiilor de cvorum. 

 

(10) La cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, 

consiliul de administraţie convoacă adunarea generală în termen de cel mult 30 de zile cu condiţia ca 

cererea să cuprindă puncte ce intră în atribuţiile adunării. În acest caz, adunarea generală se va întruni în 

termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. 

 

Articolul 14 - ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 

 

14.1  Cvorum şi drepturi de vot  

 

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor este 

necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 97,9228589203% din numărul total de drepturi de 

vot. 

(2) Fiecare acţiune dă dreptul la un singur vot în adunările generale, acţionarii exercitând dreptul lor de 

vot proporţional cu numărul acţiunilor.  

(3) Hotărârile adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor se iau cu o majoritate de cel 

puţin 97,9228589203% din voturile exprimate.  

(4) Cerinţele de cvorum şi majoritatea prevăzute în prezentul Articol 14 se aplică atât la prima convocare 

AGOA sau AGEA, cât şi la o convocare ulterioară a respectivei AGEA. În ceea ce privește o convocare 

ulterioara a respectivei AGOA, cvorumul și majoritatea cu care se vor putea lua deciziile vor fi cele 

prevăzute de Lege. 

(5) Nicio activitate, cu excepţia desemnării secretarului şedinţei respective (şi a unuia sau mai multor 

secretari tehnici, după caz) nu se va desfăşura în cadrul adunării generale a acţionarilor decât în cazul în 

care condiţiile de cvorum sunt îndeplinite.  
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Articolul 15 - FORMALITĂŢI PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 

 

15.1 Desfăşurarea adunărilor 

 

(1) Adunarea generală a acţionarilor este prezidată de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa 

acestuia, de către un alt administrator, desemnat de preşedinte. 

 

(2) Adunarea generală va alege, dintre acţionarii prezenţi, un secretar care va verifica lista de prezenţă a 

acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, precum şi îndeplinirea procedurilor 

cerute de lege şi de Actul Constitutiv pentru ţinerea şedinţei. 

 

(3) Preşedintele consiliului de administraţie desemnează unul sau mai mulţi secretari tehnici care să 

verifice îndeplinirea formalităţilor cerute de lege pentru desfăşurarea şedinţei şi redactarea procesului 

verbal al acesteia. 

 

(4) Reprezentanţii acţionarilor vor depune procurile în original cel mai târziu până la începerea adunării, 

sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. 

 

15.2 Procesul verbal 

 

(1) Procesul verbal, semnat de preşedinte şi de secretari va constata îndeplinirea formalităţilor de 

convocare, data şi locul adunării, ordinea de zi, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în 

rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă. Procesul verbal al 

adunării generale va fi trecut în registrul şedinţelor adunărilor generale.  

 

(2) Hotărârile adunării generale se redactează pe baza procesului verbal şi se semnează de preşedintele 

consiliului de administraţie sau de o persoană desemnată de acesta. 

 

15.3 Alte formalităţi 

 

Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse, în termen de 15 

(cincisprezece) zile, la Oficiul Registrului Comerţului, pentru a fi menţionate în registru şi publicate în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

 

Articolul 16 - ORGANIZARE ÎN SISTEM UNITAR. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

16.1. Organizare în sistem unitar 

 

(1) Societatea este administrată în sistem unitar de către un consiliu de administraţie, format din 5 (cinci) 

membri, desemnaţi de Adunarea Generala a Acționarilor, pentru o durată de patru (4) ani, revocabili în 

orice moment. Dreptul de a propune numirea unor administratori in Consiliul de Administrație al 
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Societatii il au doar acționarii ce deţin o participație de cel puțin 20% din acțiunile Societatii. Este permisă 

aplicarea principiului participaţiilor cumulative în sensul că mai mulţi acţionari ce deţin în mod individual 

mai puţin de 20% din capitalul social al Societăţii dar care deţin împreună cel puţin 20% din capitalul 

social al Societăţii pot propune împreună numirea de administratori în Consiliul de Administraţie al 

Societăţii în limitele maxime prevăzute de prezentul articol.  

 

Membrii Consiliului de Administrație sunt următorii: 

a) doamna Claudia Griech, cetățean român, născută în data de 05.01.1978 în municipiul Tîrgu 

Mureș, județul Mureș, domiciliată în sat Corunca, comuna Corunca, nr. 385 F, județ Mureş, 

România, identificată cu C.I. seria ZS, nr. 008723, eliberată de S.P.C.L.E.P. Tg. Mureş la data de 

12.10.2017, CNP 2780105264378, numită pentru un mandat de 3 ani, 4 luni și 11 zile, începând 

cu data de 21.01.2019 , până la data de 01.06.2022; 

b) domnul Dragoș Mihail Bărbulescu, cetățean român, născut în data de 25.11.1976 în mun. 

Pitești, județul Argeș, domiciliat în Mun. București, Sec. 1, str. Zăgazului nr. 13 - 19, sc. C, et. 8, 

ap. C832, identificat cu C.I. seria RX, nr. 412193, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 

06.01.2014, CNP 1761125034987, numit pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 

01.06.2018, până la data de 01.06.2022; 

c) domnul Eugen Gheorghe Luha, cetățean român, născut în data de 03.08.1957, în Com. Metes, 

jud. Alba, domiciliat în sat Ciugud (Com. Ciugud) nr. 164, jud. Alba, identificat cu C.I. seria AX, 

nr. 528361, eliberată de S.P.C.L.E.P. Alba Iulia la data de 05.08.2013, CNP 1570803011112, 

numit pentru un mandat de 4 ani, începând cu data 01.06.2018, până la data de 01.06.2022; 

d) doamna Agatha Mădălina Maria Peptea, cetățean român, născută în data de 15.06.1978 în 

București Sec. 3, domiciliată în jud. IF Orș. Voluntari, str. Emil Racoviță nr. 31 - 33, identificată 

cu C.I. seria IF, nr. 511528, eliberată de S.P.C.L.E.P. Voluntari la data de 15.06.2016, CNP 

2780615421536, numită pentru un mandat de 3 ani, 4 luni și 11 zile, începând cu data de 

21.01.2019, până la data de 01.06.2022; 

e) domnul George Marius Precup, cetățean român, născut în data de 06.07.1977 în Mun. Reghin,  

jud Mureș, domiciliat în Tîrgu Mureș, str. Spicului nr. 3, jud. Mureş, identificat cu C.I. seria ZS, 

nr. 088028, eliberată de SPCLEP Tîrgu Mureş la data de 18.04.2019, CNP 1770706261457, 

numit pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.06.2018, până la data de 01.06.2022. 

 

(2) Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales de membrii Consiliului de Administraţie dintre 

aceştia iar durata mandatului său ca Preşedinte coincide cu durata mandatului de administrator. 

Preşedintele consiliului de administraţie nu poate fi şi director general al Societăţii. 

 

(3) În cazul încetării din orice motiv a mandatului unuia dintre membrii Consiliului de Administraţie, 

Consiliul de Administraţie are obligaţia de a convoca Adunarea Generala a Acționarilor în vederea 

aprobării numirii unui nou membru.  
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(4) Cu excepţia cazului încetării prin expirarea termenului mandatului sau unei decizii din partea AGOA, 

noul membru numit în Consiliul de Administraţie va avea un mandat a cărui durată nu va depăşi durata 

rămasă din mandatul membrului pe care îl înlocuieşte.  

16.2 Funcţionare 

 

(1) Şedinţele consiliului de administraţie vor fi convocate după cum urmează: 

 

(i) de către preşedintele consiliului de administraţie (sau de către un membru al consiliului 

de administraţie în baza unei autorizări a preşedintelui) ori de câte ori acesta consideră 

necesar, dar, în orice caz, cel puţin o dată la 3 luni; 

(ii)   de către preşedintele consiliului de administraţie la cererea motivată a cel puţin doi 

membri ai consiliului de administraţie sau a directorului general, cu condiţia ca 

dispoziţiile incluse în cerere să intre în atribuţiile consiliului de administraţie. 

 

      (2) Şedinţele consiliului de administraţie vor fi convocate printr-o convocare transmisă cu cel puţin 5 

(cinci) zile înainte de data propusă pentru ţinerea şedinţei. Termenul de convocare poate fi modificat prin 

decizia consiliului de administraţie. Perioada de convocare nu va include ziua în care a fost transmisă sau 

ziua în care este considerată că a fost transmisă şi ziua în care urmează să aibă loc şedinţa. Înştiinţarea va 

fi transmisă tuturor administratorilor conform procedurii descrise mai jos.    

 

(3) Şedinţele consiliului de administraţie se pot ţine şi prin corespondenţă (procedura scrisa cu buletin de 

vot), conferinţă telefonică sau videoconferinţă. De asemenea, administratorii pot, în cazul în care niciunul 

nu se opune, să ţină o şedinţă a Consiliului de Administraţie cu renunţarea la formalităţile de convocare 

necesare în acest scop. 

      (4) Convocarea şedinţei consiliului de administraţie va fi transmisă fiecărui membru al consiliului de 

administraţie prin scrisoare recomandată sau e-mail sau fax la adresa sau numărul de fax a/al respectivului 

membru al consiliului de administraţie. Fiecare administrator este obligat să anunţe Societatea prin 

scrisoare recomandată sau fax sau e-mail cu privire la orice modificare privind adresa şi/sau numărul de 

fax, după caz, şi nu va putea opune Societăţii schimbarea adresei şi/sau numărului de fax, dacă aceasta nu 

a fost comunicată în mod corespunzător de administrator. 

 

 (5) Convocarea privind întrunirea consiliului de administraţie va menţiona data şi ora şedinţei, precum şi 

faptul că va avea loc la sediul Societăţii (cu excepţia cazului în care membrii consiliului de administraţie 

hotărăsc să ţină şedinţa în alt loc, caz în care se va menţiona noua adresă). Convocarea şedinţei consiliului 

de administraţie va menţiona de asemenea ordinea de zi. 

 

 (6) În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile consiliului 

de administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o 

întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor consiliului de 

administraţie referitoare la situaţiile financiare anuale sau la capitalul autorizat. 
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(7) Consiliul de administraţie nu poate delibera asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de 

zi, cu excepţia urgenţelor.  

 

(8) Consiliul de administraţie se poate întruni în orice moment, dar în orice caz se va întruni cel puţin o 

dată la 3 luni. În cazul în care consiliul de administraţie este convocat conform punctului 16.2 (1) (ii), 

şedinţa va avea loc în termen de cel mult 7 (şapte) zile de la primirea cererii de către preşedinte. 

 

(9) Şedinţa consiliului de administraţie este prezidată de preşedintele consiliului de administraţie, iar în 

lipsa acestuia, de către un alt membru, în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un secretar 

fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. 

 

16.3 Cvorum şi majoritate 

 

(1) Pentru valabilitatea deliberărilor consiliului de administraţie este necesară prezenţa a cel puţin 3 (trei) 

din numărul membrilor consiliului de administraţie.  

 

(2) Toate deciziile consiliului de administraţie se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi sau 

reprezentaţi. Fiecare membru al Consiliului de Administraţie va avea 1 (un) vot. Membrii consiliului de 

administraţie pot fi reprezentaţi la şedinţele consiliului de administraţie doar de către alţi membri ai 

consiliului de administraţie. Un membru al consiliului de administraţie poate reprezenta un singur 

membru absent.  

 

 (3) Dezbaterile consiliului de administraţie se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se înscrie 

în registrul şedinţelor consiliului de administraţie. Procesul verbal se semnează de preşedintele de şedinţă 

şi de către cel puţin un alt administrator.  

 

(4) Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe 

probleme limitate şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru studierea anumitor probleme.  

 

(5) Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea 

Societăţii în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă. 

 

(6) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia auditorilor financiari si a 

auditorilor interni, potrivit legii, la cererea acestora, toate documentele Societăţii. 

 

Articolul 17 – ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 

(1) Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru 

realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea 

generală a acţionarilor. 
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(2) Membrii consiliului de administraţie au îndatorirea de a lua deciziile de afaceri după o informare 

diligentă asupra circumstanţelor relevante existente la data la care deciziile respective au fost luate. În 

scopul acestei informări, membrii consiliului de administraţie au dreptul de a se întemeia pe informaţiile 

puse la dispoziţie de directorii şi angajaţii Societăţii sau de consultanţii externi de specialitate. 

 

(3) Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază: 

 

a. stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii; 

b. stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar precum şi aprobarea planificării 

financiare; 

c. numirea şi revocarea directorilor şi a Directorului General şi stabilirea remuneraţiei acestora; 

d. supravegherea şi stabilirea modului de activitate al directorilor şi Directorului General; 

e. pregătirea raportului anual, convocarea şi organizarea adunării generale a acţionarilor şi 

implementarea hotărârilor acesteia; 

f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, potrivit normelor 

aplicabile. 

g. aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii ; 

h. aprobă modul de organizare şi delegările de competenţă pentru directorul general şi directorii 

generali adjuncţi ai Societăţii în vederea executării operaţiunilor acesteia; 

i. supunerea spre aprobare AGOA, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar, 

a raportului de activitate al Societăţii, a situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar anterior 

precum şi a programului de activitate şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Societăţii pe anul în curs; 

j. stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului Societăţii, conform structurii 

organizatorice aprobate; 

k. stabileşte şi aprobă politici pentru protecţia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit 

reglementărilor legale în vigoare; 

l. aprobă documentele cu caracter de norme şi regulamente care reglementează activităţile proprii; 

m. stabileşte strategia de marketing; 

n. stabileşte şi aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a 

acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat; 

o. stabileşte politica de investiţii a Societăţii, 

p. ţine registrele Societăţii şi celelalte documente ale acesteia, conform prevederilor legale 

aplicabile, 

q. aproba înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale (pana la limita de valoare prevăzuta la art. 12.2. lit. 

j), sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte unităţi şi/sau entităţi cu sau fără personalitate juridică, 

inclusiv a punctelor de lucru, în România sau în străinătate; 

r. orice act, tranzacție sau achiziţie care depăşeşte în mod individual sau împreună (în cazul mai 

multor acte care au acelaşi obiect şi părţi), în decursul unui exerciţiu financiar valoarea de EUR 

200.000 sau echivalentul acestei valori în orice altă valută dar care nu depăşeşte în mod individual 
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sau împreună (în cazul mai multor acte care au acelaşi obiect şi părţi) în decursul unui exerciţiu 

financiar valoarea de EUR 1.000.000 sau echivalentul acestei valori în orice altă valută;  

s. achiziţionarea de sau dispunerea cu privire la părţi sociale, acţiuni sau orice altă formă de 

participaţie sau Control sau interes în alte societăţi sau alte entităţi, având o valoarea ce nu 

depaseste EUR 1.000.000 sau echivalentul acestei valori în orice altă valută; 

t. acordarea sau contractarea de împrumuturi care depăşesc individual sau cumulat în decursul unui 

an financiar suma de EUR 100.000 sau echivalentul acestei valori în orice altă valută, precum şi 

orice plată anticipată de către Societate a unor astfel de împrumuturi; 

u. constituirea oricărei Sarcini, inclusiv orice locaţiune sau comodat, asupra activelor, fondului de 

comerţ sau creanţelor Societăţii, dacă valoarea Sarcinii sau obiectului Sarcinii depăşeşte în mod 

individual sau, în cazul mai multor acte care au acelaşi obiect şi părţi, împreună în decursul unui 

exercițiu financiar EUR 100.000 sau echivalentul acestei valori în orice altă valută;  

v. orice tranzacţie judiciară sau extrajudiciară, precum şi orice renunţare la drepturi ce depăşeşte 

valoarea de EUR 200.000 sau echivalentul acestei valori în orice altă valută; 

w. încheierea oricărui contract de muncă sau de mandat ce implică plăţi din partea Societăţii ce 

depăşesc suma de EUR 50.000 sau echivalentul acestei valori în orice altă valută, pe parcursul 

unui an financiar. 

x. intrarea pe noi pieţe teritoriale sau oferirea de noi produse sau servicii; 

y. rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor şi pune în aplicare orice 

altă hotărâre a acesteia. 

 

Articolul 18 - ATRIBUŢII ALE DIRECTORILOR 

 

 

(1) În baza unei decizii a consiliului de administraţie, conducerea Societăţii este delegată unui director 

sau mai multor directori, dintre care unul este numit director general.  

Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. Directorii pot fi numiți dintre 

administratori sau din afara consiliului de administrație. 

Modul de organizare a activităţii directorilor precum şi numărul şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin 

decizie a consiliului de administraţie. 

 

(2) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societăţii, în limitele 

obiectului de activitate al Societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de 

Actul Constitutiv consiliului de administraţie respectiv adunării generale a acţionarilor. 

 

(3) Societatea este reprezentată de Directorul General acţionând, în cazul în care sunt numiți mai mulți 

directori,  împreună cu oricare alt director. În limita mandatului său de reprezentare, fiecare dintre 

directori poate acorda împuterniciri unor salariaţi ai Societăţii sau terţi pentru reprezentarea Societăţii.   
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(4) Consiliul de Administraţie păstrează relaţia de reprezentare a Societăţii în raporturile cu Directorii. 

 

(5) Directorii cu puteri de reprezentare vor putea delega, în scris, atribuţiile lor uneia sau mai multor 

persoane, angajaţi sau nu ai Societăţii, pentru chestiuni specifice şi limitate. 

 

(6) Directorii pot încredinţa executarea unor operaţiuni ale Societăţii unuia sau mai multor directori, 

funcţionari ai Societăţii, cu indicarea competenţelor acordate. 

 

Articolul 19 – PERSONALUL SOCIETĂŢII 

 

(1) Personalul de conducere şi de execuţie al Societăţii este numit, angajat şi concediat de către directorul 

general al societății. Această prerogativă poate fi atribuită altor persoane funcţionari ai societăţii, în baza 

unei subdelegări de competenţă din partea directorului general. 

 

(2) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă 

de bugetul de stat se va face potrivit legii. Drepturile şi obligaţiile personalului Societăţii se stabilesc prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare, şi prin reglementări proprii. Drepturile de salarizare şi celelalte 

drepturi de personal se stabilesc prin negocierea în conformitate cu prevederile legale şi regulamentele 

interne aprobate la nivelul Societăţii. 

 

Articolul 20- FINANŢAREA ACTIVITĂŢII PROPRII 

 

Societatea poate apela la orice forme de finanţare disponibile în condiţiile pieţei, conform hotărârii 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor sau a Consiliului de Administraţie, conform 

competenţelor acestora. 

 

Articolul 21 - EXERCIŢIUL ECONOMICO-FINANCIAR 

 

Exerciţiul financiar al Societăţii începe la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie ale anului 

calendaristic, cu excepţia primului exerciţiu, care a început la data înmatriculării Societăţii în Registrul 

Comerţului. 
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Articolul 22 - AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE 

 

Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul Societăţii se va calcula potrivit modului 

de amortizare stabilit de consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale. 

 

Articolul 23 – SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ŞI CONTABILITATEA 

 

(1)  Societatea va ţine contabilitatea conform normelor legale în vigoare. Consiliul de Administraţie va 

întocmi situaţiile financiare anuale, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile în materie. 

 

(2) Situaţiile financiare vor fi auditate de auditorul financiar, astfel cum acesta este prevăzut în prezentul 

Act Constitutiv. 

 

Articolul 24 - STABILIREA ŞI REPARTIZAREA BENEFICIILOR 

 

AGOA va decide cu privire la distribuirea de dividende, dacă este cazul, conform prevederilor legale 

aplicabile, cu ocazia aprobării situaţiilor financiare anuale, după acoperirea pierderilor şi constituirea 

rezervelor în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

 

Articolul 25 – REGISTRELE SOCIETĂŢII 

 

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor Articolelor 11.2.4 și 11.3.4 de mai sus, Societatea va ţine, prin grija 

administratorilor, un registru al acţionarilor, care va cuprinde denumirea şi sediul social al acţionarilor, 

numărul acţiunilor deţinute de către acţionari, transferul acţiunilor, orice garanţii constituite asupra 

acţiunilor şi orice altă modificare referitoare la acţiuni.  

 

(2) Sub sancţiunea plăţii de daune interese, Societatea şi administratorii nu vor opera modificări în 

registrul acţionarilor contrare prezentului Act Constitutiv.  

 

(3) Societatea va ţine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv a auditorilor interni, 

toate celelalte registre prevăzute de lege. 

 

Articolul 26 – AUDITUL INTERN AL SOCIETĂŢII 

 

Gestiunea Societăţii este controlată de acţionari şi de un auditor intern. Societatea va organiza auditul 

intern în conformitate cu dispoziţiile Legii şi ale normelor privind activitatea de audit intern. 

Responsabilul pentru organizarea activităţii de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi 

semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar. 
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Articolul 27 –AUDITUL FINANCIAR AL SOCIETĂŢII 

 

Situaţiile financiare ale Societăţii sunt auditate de un auditor financiar extern numit de adunarea generală 

ordinară. 

 

Articolul 28 - ASOCIEREA 

 

Societatea poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, 

alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut. 

 

Societatea poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi 

persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului său de activitatea. 

 

Articolul 29 - DIZOLVAREA 

 

Dizolvarea Societăţii va avea loc în condiţiile legii. 

 

Articolul 30 - LICHIDAREA 

 

Lichidarea Societăţii şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii. 

 

Articolul 31- DISPOZIŢII FINALE  

 

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile Legii, cu cele ale Codului Civil, 

precum şi cu cele ale celorlalte reglementări legale în vigoare. 

 

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat şi semnat în Târgu Mureş, în trei (3) exemplare originale, la data 

de xx.xx.2020. 

 

 

 
Claudia Griech 

(Preşedinte al Consiliului de Administraţie al E.ON ASIST COMPLET S.A.) 
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Anexa 1  

Definiţii 

 

„Actul Constitutiv” înseamnă prezentul act constitutiv, având înţelesul din preambul. 

„Acţionar”/„Acţionarii” are/au înţelesul din preambulul prezentului Act Constitutiv. 

„Afiliat” înseamnă cu privire la orice persoană, orice altă persoană care 

Controlează, este Controlată de sau este sub Control comun cu 

persoana în cauză. Cu privire la persoanele fizice, un Afiliat va include 

soţul, soţia, copiii, nepoţii, părinţii, bunicii, fraţii şi surorile persoanei 

în cauză.  

„AGEA” sau „Adunarea 

Generală Extraordinară” 

înseamnă adunarea generală extraordinară a acţionarilor Societăţii. 

„AGOA” sau „Adunarea 

Generală Ordinară” 

înseamnă adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii. 

„Control” înseamnă fie (i) deţinerea, în mod direct sau indirect, a dreptului de 

proprietate asupra mai mult de 50% din capitalul social sau (ii) 

autoritatea de a determina sau influenţa determinarea, direct sau 

indirect, a managementului, politicilor sau comportamentului unei 

persoane fizice sau juridice fie prin deţinerea dreptului de proprietate 

asupra titlurilor, privilegiilor sau altor interese prin contract sau într-un 

alt mod, după caz. Termenii Controlat şi Controlează vor fi interpretaţi 

în mod corespunzător. 

 

„Dreptul de Preempţiune 

al ERO cu privire la 

acţiunile Sind Gaz” 

înseamnă dreptul ERO de a achiziţiona cu prioritate acţiuni deţinute de 

Sind Gaz în Societate în condiţiile Articolului 11.3, prin derogare de la 

dispoziţiile Art. 1730 -1740 din Noul Cod Civil. 

„ERO” are înţelesul din preambulul prezentului Act Constitutiv. 

„Notificarea de Vânzare 

Împreună (Tag Along)” 

înseamnă notificarea scrisă prin care Sind Gaz înștiințează ERO despre 

aplicarea procedurii de vânzare a propriilor acțiuni împreună cu 

acțiunile care se vând către un terț conform prevederilor Articolului 

11.2 din prezentul Act Constitutiv. 

„Sarcină” înseamnă orice drept de ipotecă, garanţie reală, gaj, privilegiu, opţiune, 

drept de preempţiune sau de a dobândi în orice fel, orice drept de 

uzufruct sau orice alt dezmembrământ al dreptului de proprietate, drept 

real sau de creanţă. 

 

„Societatea”  are înţelesul din preambulul prezentului Act Constitutiv. 

„Sind Gaz” are înţelesul din preambulul prezentului Act Constitutiv. 
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