HOTĂRÂREA Nr. 1
a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 29.04.2020
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în
Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului
sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la
data de 29.04.2020, ora 1400 la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396,
în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului
constitutiv al societăţii, cu unanimitate de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o
reprezentare de 83,0353 % din capitalul social,cu 40.299.880 voturi „pentru” şi 0 voturi
„împotrivă” şi 0 voturi „abţineri”
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Aprobarea ratificarii urmatoarelor decizii :
- Decizia C.A. nr. 6/ 18.04.2019 privind creditul special ce face obiectul Contractului de
Credit nr. RQ17096299904456 din data de 25.01.2017, in valoare initiala de 13.000.000 lei,
scadent la 25.10.2022, incheiat cu C.E.C. Bank Sucursala Bucuresti.
- Decizia C.A. nr. 11/ 25.09.2019 privind aprobarea prelungirii Conventiei de Credit nr.
8929 din data de 10.10.2013, in valoare initiala de 8.400.000 RON pe o perioada de 12 luni
incepand cu data de 21.10.2019 si suplimentarea Conventiei de Credit nr. 10614/12.08.2014 in
suma de 1.125.000 RON pana la suma de 3.025.000 RON, impreuna cu extinderea perioadei de
valabilitate cu 16 luni fata de maturitatea actuala, incheiate cu Intensa Sanpaolo S.p.A. Sucursala
Bucuresti.
- Decizia C.A. nr. 13/ 30.10.2019 privind aprobarea contractarii unui credit in suma de
5.000.000 RON incheiat cu I.N.G. Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti.
- Decizia C.A. nr. 14/10.12.2019 privind prelungirea Liniei de Credit nr.
RQ15126299791350 din data de 25.01.2016, in valoare initiala de 19.000.000 lei pentru o
perioada de 12 luni si prelungire acordare credit special in valoare de 7.700.000 lei- contract nr.
RQ 15126299791362 din data de 25.01.2016 pentru o perioada de 12 luni ,cu C.E.C. Bank
Sucursala Bucuresti.
Art. 2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.
Preşedinte C.A.,
Ing. Petre Marian Miluţ

Secretar A.G.A.,
ing. Manoliu Nicoleta

HOTĂRÂREA Nr. 2
a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 29.04.2020
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în
Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului
sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la
data de 29.04.2020, ora 1400 la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396,
în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului
constitutiv al societăţii, cu unanimitate de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o
reprezentare de 83,0353 % din capitalul social,cu 40.299.880 voturi „pentru” şi 0 voturi
„împotrivă” şi 0 voturi „abţineri”

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Aprobarea initierii procedurii de dizolvare si lichidare a societatii FOTBAL CLUB
PREFAB S.A., avand J51/507/2005, CUI 17812002 – societate la care PREFAB S.A. detine
pachetul majoritar de actiuni, respectiv 99,87% din capitalul social. In acest sens, imputerniceste
Consiliul de Administratie prin persoana desemnata de acesta, sa ia toate hotararile care se
impun, votand in Adunarea generala a Actionarilor societatii FOTBAL CLUB PREFAB S.A.,
precum si sa semneze in numele actionarului majoritar PREFAB S.A. orice documente necesare.
Art. 2. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi.

Preşedinte C.A.,
Ing. Petre Marian Miluţ

Secretar A.G.A.,
ing. Manoliu Nicoleta

HOTĂRÂREA Nr. 3
a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 29.04.2020
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în
Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului
sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la
data de 29.04.2020, ora 1400 la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396,
în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului
constitutiv al societăţii, cu unanimitate de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o
reprezentare de 83,0353 % din capitalul social,cu 40.299.880 voturi „pentru” şi 0 voturi
„împotrivă” şi 0 voturi „abţineri”
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Aprobarea 19.05.2020 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile
art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață.
Art. 2. Aprobarea datei de 18.05.2020 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/20172017 și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și
operațiuni de piață.
Art. 3. Împuternicirea şi mandatarea doamnei Nuţă Domnica – angajata societății in
funcția de consilier juridic, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea
hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de
publicitate.
Preşedinte C.A.,
Ing. Petre Marian Miluţ

Secretar A.G.A.,
ing. Manoliu Nicoleta

