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HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. PRACTIC S.A.
din data de [se va include]
Acționarii PRACTIC S.A., societate pe acțiuni inființată si funcționând conform legilor din
România, cu sediul social în strada Biserica Amzei nr.21-23, corp C3, et.1 si 2, Sector 1,
București, având capital social 40.983.171 RON, înmatriculată în Registrul Comerțului sub
nr. J40/611/1991, cod unic de înregistrare 2774512 (“Societatea”), s-au întrunit, la data de [se
va include], ora 11:00 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sala de ședințe
situată în Str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, Sector 1, București, cu îndeplinirea
formalităților cerute de lege pentru convocarea unei astfel de Adunări, conform Articolului
117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și Articolului 9.4 din Actul
constitutiv al Societatii, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a
IV-a nr. [se va include] din data de [se va include] şi în cotidianul România Liberă din data
de [se va include].
La Adunare au fost prezenti actionarii reprezentand [se va include] % din capitalul social al
Societatii („Actionarii”) la data de referinta 03.12.2018.
Ca urmare a dezbaterilor, Actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA Nr. 1
Actionarii aproba deschiderea unui punct de lucru in București, str.Biserica Amzei nr.23A,
Sector 1, pentru desfasurarea activitatii de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcare)
– Cod CAEN 5221.
Hotararea 1 a fost adoptata cu [se va include] voturi „pentru”, reprezentand [se va include]%
din capitalul social al Societatii, [se va include]voturi „impotriva”, si [se va include]abtineri.
HOTARAREA Nr. 2
Actionarii aproba dezmembrarea imobilului situat in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr.190, bl.C1,
parter, sector 6, identificat cadastral cu nr.221459-C1-U58.
Hotararea 2 a fost adoptata cu [se va include] voturi „pentru”, reprezentand [se va include]%
din capitalul social al Societatii, [se va include]voturi „impotriva”, si [se va include]abtineri.
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HOTARAREA Nr. 3
Actionarii aproba data de [se va include] ca data de inregistrare pentru identificarea
actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
Hotararea 3 a fost adoptata cu [se va include] voturi „pentru”, reprezentand [se va include]%
din capitalul social al Societatii, [se va include]voturi „impotriva”, si [se va include]abtineri.
HOTARAREA Nr. 4
Actionarii imputernicesc pe [se va include] cu posibilitatea substituirii de catre [se va include]
pentru semnarea oricaror documente aferente hotararilor Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile
si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor.
Hotararea 4 a fost adoptata cu [se va include] voturi „pentru”, reprezentand [se va include]%
din capitalul social al Societatii, [se va include]voturi „impotriva”, si [se va include]abtineri.

Aceasta Hotarare a fost redactata si semnata astazi, [se va include], in 5 (cinci) exemplare
originale.

PRESEDINTE AGA
[se va include]
_________________

SECRETAR AGA
[se va include]
_________________

