clienţii săi R O M A N IA H Y P E R M A R C H E - S .A .,
1. Aprobarea prelungirii duratei contractului cu firma
SELGROS CASH & CARRY - S.A., AEROSTAR - S A .,
de audit financiar KPMG Audit - S.R.L., pentru încă 1 an.
D A N U B IU S TR A V E L, A N C H O R TR A VEL, H A P P Y
2. Acordarea de mandat domnului Danau Petre Justin
TOUR, PARALELE 45 TURISM, KARPATEN TURISM
- vicepreşedinte al consiliului de administraţie în vederea
(atât pentru Hotel Roman Piaza, cât şi pentru Hotel
efectuării tuturor formalităţilor necesare la Registrul
Dumbrava Bacău);
Comerţului, Monitorul Oficial etc. în scopul menţionării
• ipotecă mobiliară asupra tuturor contractelor de firmei de audit, conform legii.
închiriere semnate de împrumutat asupra unor spaţii
(68/5.876.278)
comerciale cu următorii debitori cedaţi: RAIFFEISEN
S o c ie ta te a R EM A R U L 16 FEB R U A R IE - S.A.
BANK - S.A., VALHALA INVEST - S.R.L., ROMSTAL
IMEX - S.R.L., AMNARTEX IMPEX - S.R.L., GRIZART CONVO CARE
S .R .L ., O N G B A TR A N E TE - VIATA DE P O V E S T E ,
TELESYSTEM - S.R.L., precum şi asupra unor spaţii din
Consiliul de Administraţie al societăţii REMARUL 16
Hotel Roman Piaza.
FEBRUARIE - S.A., având sediul în Cluj-Napoca, str.
3.
împuternicirea dlui Dan-Armând Aizic, în calitate de
Tudor Vladlm irescu nr. 2-4, înm atriculată la Oficiul
garant fideiusor, şi dlui Florin Balan - manager general să
Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod
semneze contractul de credit şi contractele de garanţie,
unic de înregistrare 201373, întrunit în şedinţă de lucrn la
în numele şi pentru societate.
sediul societăţii din data de 14.10.2019, convoacă
în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA)

Acţionarilor nu va avea loc la data stabilită, următoarea
adunare extraordinară, cu aceeaşi ordine de zi, va avea
loc în data de 17.11.2019, ora 10.00, la sediul societăţii.
(66/5.876.171)
S o cieta te a IVANTI SO FTW A R E E N G IN E E R IN G
R O M A N IA - S.R .L.

ANUNŢ
în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, S.C.
IVANTI SOFTWARE ENGINEERING ROMANIA - S.R.L.,
cu sediul în Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca
Business Park, intrarea A, etaj 3, sectorul 1, Bucureşti,
având num ărul de o rd ine în re g istru l co m e rţului
J40/6972/2016, codul unic de înregistrare 36086534 şi o
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă
că a depus sub num ărul 175971543 din data de
29.05.2019 la ANAF copie de pe situaţiile financiare
anuale pentru exerciţiul financiar 1 ian. 2018 - 31 dec.
2018 însoţite de raportul administratorului.

şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)
pentru data de 18.11.2019, ora 11.00 şi respectiv 12.00,
la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscrişi în
Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 08.11.2019,
considerată data de referinţă.
în cazul în care la data de 18.11.2019 nu se
îndeplinesc condiţiile de cvorum, şedinţele AGEA şi
AGOA se vor desfăşura în data de 19.11.2019, ora 11.00
şi respectiv 12.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
Convocarea Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor are următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea schimbării structurii Consiliului de

CONVOCARE

Administraţie al societăţii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în sensul modificării/majorării numărului de membri
de la 3 membri la 5 membri, precum şi aprobarea
modificării în mod corespunzător a articolelor din Actul
Constitutiv al societăţii după cum urmează: Cap. I.
C o n tra ctu l de S o cie ta te , art. 12: „C o n siliu l de
Administraţie al societăţii este compus din 5 membri
(administratori). (...)” ; Cap. II. Statutul Societăţii „Art.
12.3.1. Societatea este administrată de un consiliu de
administraţie alcătuit din 5 (cinci) administratori reeligibili,
temporari şi revocabili. Art. 12.9. Pentru validitatea
deciziilor consiliului de adm inistraţie este necesară
prezenţa a cel puţin 3 (trei) din numărul membrilor.
Deciziile în cadrul consiliului de administraţie se iau cu

Consiliul de administraţie al TIAB - S.A. convoacă în
ziua de 21.11.2019 ora 9.30 la sediul societăţii din
Bucureşti, str. Pictor Arthur Verona nr. 17, sectorul 1,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru toţi
acţionarii TIAB - S.A. înscrişi în Registrul Acţionarilor la
sfârşitul zilei de 21.10.2019 (data de referinţă), având
următoarea ordine de zi:

votul majorităţii membrilor prezenţi.”
2. A probarea Actului C onstitutiv al societăţii
REMARUL 16 FEBRUARIE - S.A., actualizat.
3. A p ro b area m ajorării plafonului de cred ite,
împrumuturi, leasing-uri, garanţii pentru eşalonări la plată
a datoriilor către ANAF şi furnizori a societăţii de la suma
de 65.000.000 RON (aprobat prin Hotărârea AGEA nr.

(67/5.876.200)
S o c ie ta te a TIA B - S.A.

1/24.04.2019) la suma de 75.000.000 RON, valabil până
la data aprobării bilanţului aferent anului financiar 2019 şi
g a ra n ta re a acesto ra prin ip o tecarea unor active
imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe,
acţiuni/părţi sociale, facturi sau alte fonduri de garantare
care funcţionează în România.
4. Aprobarea posibilităţii de stingere a unor obligaţii
asumate de societate prin împrumuturile contractate şi
garantate cu active non-core - active imobilizate şi
financiare care nu sunt legate de activitatea de bază a
societăţii şi prin procedura de dare în plată, în baza
rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizaţi
şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să decidă
cu privire la activele aduse în garanţie şi la modalitatea
de stingere a obligaţiilor asumate de societate, în numele
şi pe seama societăţii.
5. împuternicirea persoanelor desemnate de către

Consiliul de Administraţie (directori şi/sau şef serviciu
financiar) să semneze împreună, să negocieze/asume şi
să decidă în numele şi pe seama societăţii orice clauză
contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalităţile
de ra m b u rsare şi a d a te lo r de ra m b u rsare a
c re d itu lu i/îm p ru m u tu lu i,
p re lu n g ire a
d urate i
c re d itu lu i/îm p ru m u tu lu i,
co n ve rsia
creditului/împrumutului în alta monedă, modificarea
structurii garanţiilor lui/împrumutului etc.) şi să semneze
în numele şi pe seama societăţii: (i) contractul/contractele
de credit/împrumut, contractele de ipotecă, contractele
de garanţie reală mobiliară/imobiliară, centratele de
leasing, contractele de dare în plată, orice act adiţional la
contractul/contractele de credit/împrumut/garanţie reală
mobiliară/imobiliară, contractele de leasing; ii) orice
contract nou de garanţie reală mobiliară/imobiliară,
precum şi orice document în legătură cu operaţiunile
privind facilităţile de credit/împrumut acordate şi modul
de stingere al acestora şi prin operaţiunea de dare în
plată.

6. Aprobarea majorării capitalului social într-o singură
etapă, cu valoarea maximă de 10.226.015 lei, respectiv
de la valoarea actuală de 5.113.007,5 lei până la
valoarea maximă de 15.339.022,5 lei, prin emiterea unui
număr de 4.090.406 acţiuni noi, nominative, fiecare cu o
valoare nominală şi cu preţ de emisiune de 2,5 lei, în
schimbul a po rtu lu i în num erar adus de a cţion a rii
societăţii. Majorarea de capital social se realizează din

subscriere, deţinătorilor de drepturi de preferinţă
aparţinând acţionarilor existenţi la data de înregistrare
aprobată în prezenta AGEA, care vor putea subserie
proporţional cu cotele de participare deţinute la data de
înregistrare. Majorarea de capital social se va realiza cu
acordarea posibilităţii păstrării ponderii deţinute de
fiecare acţionar în capitalul social al societăţii.
b) acţiunile nou-emise rămase nesubscrise ca urmare
a exercitării drepturilor de preferinţă se vor anula prin
decizia Consiliului de Administraţie, care va constata
rezultatele efective ale majorării capitalului social şi care
va aproba m odificarea Actului constitutiv în mod
corespunzător. Valoarea cu care se va majora capitalul
social va fi dată de numărul şi valoarea acţiunilor noi
efectiv subscrise de acţionari;

c) majorarea de capital social se realizează fără primă
de emisiune;
d) preţul de emisiune pentru o acţiune nou-emisă
subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferinţă de
către persoanele înregistrate în registrul acţionarilor
societăţii ca acţionar la data de înregistrare este 2,5
lei/acţiune. Acţiunile subscrise de acţionarii societăţii vor
fi integral plătite la data subscrierii;
e) numărul drepturilor de preferinţă este de 2.045.203.
Fiecărui acţionar înregistrat în registrul acţionarilor la
data de înregistrare aferentă majorării de capital social "fi
va fi alocat un număr de drepturi de preferinţă egal cu
num ărul a cţiu n ilo r deţinute la respectiva dată de
înregistrare.
f) pentru subscrierea unei acţiuni nou-emise în cadrul
dreptului de preferinţă este necesar un număr de 0,5
drepturi de preferinţă (respectiv o acţiune deţinută la data
de înregistrare generează un drept de preferinţă cu care
se vor putea subscrie 2 acţiuni nou-emise);
g) perioada de exercitare a dreptului de preferinţă va
fi de 1 lună de la data stabilită în prospectul pentru
emisiunea acţiunilor în cadrul majorării de capital social
cu acordarea dreptului de preferinţă, cu aport în numerar
şi va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare
aferentă majorării de capital social şi ulterioară datei de
publicare a Hotărârii AGEA în M onitorul O ficial al
României;
h) drepturile de preferinţă nu se tranzacţionează;
i) toa te d e ta liile necesare a c ţio n a rilo r pentru
exercitarea dreptului de preferinţă (cum ar fi procedura

nevoia de lichidităţi a societăţii, pentru derularea
de su b scriere, p erio ad a e fe c tiv ă de subscriere,
programelor asumate de societate şi pentru o parte din
modalitatea de plată a acţiunilor subscrise, validarea
datoriile existente.
subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse în
prospectul care va fi ap ro b at de A u to ritatea de
7. Aprobarea ca majorarea de capital social să se
Supraveghere Financiară, urmând ca acest prospect să
realizeze în următoarele condiţii;
a)
majorarea de capital social cu aport în numerar sefie publicat înainte de începerea efectivă a perioadei de
exercitare a dreptului de preferinţă.
va realiza prin o fe rire a acţiunilor noi em ise spre

8. Aprobarea desemnării intermediarului în vederea
întocmirii prospectului pentru emisiunea acţiunilor în
cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului
de preferinţă, cu aport în numerar.
9. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administraţie
cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării
majorării de capital social, aprobarea ca la expirarea
perioadei de subscriere prin decizie să constate numărul
acţiunilor noi care au fost subscrise şi numărul acţiunilor
ce se anulează, să stabilească valoarea cu care se
majorează capitalul social, să modifice articolele aferente
din Actul constitutiv al societăţii în conformitate cu noua
valoare a capitalului social, să efectueze formalităţile
necesare la instituţiile competente în vederea înregistrării
majorării ca pitalului social. Aprobarea m andatarii
Consiliului de Administraţie pentru a întocmi şi semna
toate actele necesare privind majorarea.
10. Aprobarea datei de 0 5 .1 2 .2 0 1 9 ca dată de

înregistrare, respectiv dată care serveşte la identificarea
acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile
AGEA, a datei de 04.12.2019 ca ex-date şi a datei de
06.12.2019 ca data plăţii.
11. Aprobarea mandatarii Preşedintelui Consiliului de
Administraţie sau a preşedintelui de şedinţă, să conducă
şedinţa, să semneze în numele acţionarilor hotărârile
adoptate, Actul c o n s titu tiv a ctu a liza t, adoptat cu
modificările aprobate, precum şi orice acte impuse de
hotărârile adoptate şi a consilierului juridic al societăţii
P optean Carm en Ram ona să înto cm e a scă toate
formalităţile legale necesare ducerii la îndeplinire a
hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Monitorul
Oficial ai României, depunerea/ridicarea de cereri şi alte
în s c ris u ri în scopul re a liz ă rii o p e ra ţiu n ilo r de
înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerţului
Cluj şi oriunde ar fi necesar.
C o n v o c a re a A d u n ă rii G e n e ra le O rd in a re a
Acţionarilor are următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea alegerii a doi membri noi în consiliu! de

administraţie, ca urmare a modificării propuse spre
aprobare la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din
18/19.11.2019 respectiv majorarea numărului de membri
ai acestuia de la 3 membri la 5 membri. Cei 3 membri
actuali ai Consiliului de Administraţie îşi vor continua
mandatul. Consiliul propune pe domnul Călin Mitică şi pe
domnul Popa Liviu, cu o durată a mandatului de 4 ani de
la data alegerii în şedinţa AGOA. Lista cuprinzând
informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi
calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru
funcţia de administrator se află la sediul societăţii, putând
fi consultată şi completată de acţionari, până la data de
08.11.2019.

2. Aprobarea duratei mandatului celor doi membri ai
Consiliului de Administraţie nou aleşi, pentru o perioadă
de 4 ani, începând cu data şedinţei AGOA.
3. A probarea rem uneraţiei celor doi membri ai
Consiliului de Administraţie nou aleşi, în cuantumul celei
stabilite de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizaţie aplicabilă
începând cu data şedinţei AGOA.
4. A probarea d atei de 0 5 .1 2 .2 0 1 9 ca dată de
înregistrare, respectiv data care serveşte la identificarea
acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile
AGOA şi a datei de 04.12.2019 ca ex-date.
5. Aprobarea mandatării preşedintelui consiliului de
administraţie sau a preşedintelui de şedinţă să conducă

şedinţa, să semneze în numele acţionarilor hotărârile
adoptate, precum şi orice acte impuse de hotărârile
adoptate şi a consilierului juridic al societăţii Poptean
Carmen Ramona să întocmească toate formalităţile
legale aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a
se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României,
depunerea/ridicarea de cereri şi alte înscrisuri în scopul
re a liz ă rii o p e ra ţiu n ilo r de în re g is tra re /rid ic a re a
hotărârilor în Registrul Comerţului Cluj şi oriunde ar fi
necesar.
Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15
zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al
României, să introducă puncte pe ordinea de zi şi să
prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii îşi pot
exercita aceste drepturi numai în scris, documentele find
tra n sm ise prin s e rv ic ii de c u rie ra t/p rin m ijloace
electronice.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărior
cel târziu până la data de 15.11.2019.
Documentele referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin
corespondenţă, procurile speciale, proiectele de hotărâri
pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii sau de
pe site-ul w w w .re m a ru l.e u , începând cu data de
18.10.2019.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea
generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor
putea vota prin corespondenţă, şi îşi vor dovedi calitatea
în condiţiile şi cu documentele prevăzute de Dispunerea
de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum şi în conformitate
cu Regulam entul ASF nr. 5 /2 0 1 8 . R ep rezen tarea
acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât
acţionarii, în baza unei împutemiciri/procuri speciale sau
generale.

împuternicirea specială poate fi acordată oricărei
persoane pentru reprezentare în adunarea generală şi
conţine instrucţiuni sp ecifice de vot din partea
acţionarului care o acordă.
Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă
pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând
reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în
dezbaterea adunării generale a acţionarilor a uneia sau
mai multor societăţi identificate în împuternicire, în mod
individual sau printr-o formulare generică referitoare la o
anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce
priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea
să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui
intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct.
20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

împuterniciriie/procurile speciale sau generale, după
caz, se vor depune în original la sediul societăţii sau prin

m ijlo a ce e le c tro n ic e , având ataşată sem nătura
e le c tro n ic ă e xtin să , la adresa de e -m a il:
office@ rem arul.eu, până la data de 15.11.2019. în
acelaşi termen, buletinele de vot prin corespondenţă
completate şi semnate de acţionar se vor depune la
sediul societăţii personal sau prin poştă recomandat cu
confirmare de primire pe care să fie trecută adresa
expeditorului (acţionarului).
(69/5.876.291)
S o cie ta te a INTIM - S.A.

CONVOCARE
Administratorul unic al S.C. INTIM - S.A., cu sediul în
mun. Alexandria, str. Ion Creangă nr. 1, jud. Teleorman,
înm atriculată la Registrul Com erţului sub numărul
J 3 4 /1 71/1995, CUI 7378746, în co n fo rm ita te cu
prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 R/M, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la sediul
s o c ie tă ţii, în data de 20.1 1.2 0 19 , ora 10.00, cu
următoarea ordine de zi:
1. supunerea spre aprobare a modificării structurii
acţionariatului ca urmare a vânzării/cesionării de acţiuni
şi actualizarea acestuia conform datelor înregistrate în
Registrul Acţionarilor;
2. actualizarea actului constitutiv al societăţii, ca
urmare a modificărilor efectuate.
Vor putea participa la adunarea generală toţi acţionarii
societăţii. Formularele de procură sunt disponibile la
sediul societăţii până la data de 15.11.2019. Dacă la data
primei convocări nu sunt îndeplinite condiţiile legale de
cvorum, a două convocare va avea loc la data de
21.11.2019, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi
ordine de zi. Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul societăţii.

(70/5.876.476)

Societatea PĂLTINIŞ - S.A.
CONVO CARE
al adunării generale ordinare a acţionarilor
Societăţii PĂLTINIŞ - S.A.’
Societatea profesională CERES INSOLV SPRL, cu
sediul social în Bucureşti, str. Turturelelor nr. 11A, corp C,
et. 4, modul 19, sectorul 3, membră a UN PIR conform
atestat RFO II - 0867, desemnat prin încheierea de
şedinţă din data de 03.10.2019, pronunţată de către
Tribunalul Bucureşti, secţia a VIl-a civilă, în dosarul cu nr.
27934/3/2019, în calitate de administrator judiciar al
Societăţii PĂLTINIŞ - S.A. (denumită în continuare
„Societatea”), cu sediul social în Aleea Privighetorilor nr.

86P, bloc B, etaj P, ap. B0.2 biroul 1, sectorul 1, Bucureşti,
CUI RO 780151, înregistrată la Registrul Comerţului
Bucureşti, cu nr. J40/19224/2017, convoacă în data de
18.11.2019 la adresa din mun. B ucu re şti, Aleea
Privighetorilor nr. 86P, bloc B, etaj P, ap. B0.2 biroul 1,
sectorul 1, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
PĂLTINIŞ - S.A., la ora 15.00, cu următoarea ordine de
zi:
Punctul 1. Desemnarea administratorului special al
societăţii PĂLTINIŞ - S.A. şi stabilirea duratei mandatului
acestuia, cu consecinţa încetării de drept a mandatului
administratorilor statutari potrivit art. 54 din Legea nr.
85/2014.
Punctul 2. Stabilirea remuneraţiei administratorului
special.
Punctul 3. Desemnarea unei persoane pentrL a
semna toate documentele necesare şi pentru a efectua
toate formalităţile prevăzute de lege pentru a duce la
îndeplinire şi pentru a înregistra hotărârile adunării
generale ordinare a acţionarilor oriunde va fi necesar.
Persoana astfel împuternicită va avea dreptul de a-si
s u b stitu i o rice altă persoană în scopul re a liză rii
mandatului său.
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator
special se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi
consultată şi completată de aceştia.
Data de referinţă pentru convocarea acţionarilor este
11.11.2019.
Acţionarii Societăţii pot participa personal sau pot fi
reprezentaţi în cadrul şedinţei Adunării G enerale
Ordinare fie de reprezentanţii lor legali, fie de alţi
reprezentanţi cărora li s-a acordat o procură specială.
Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul
social situat la adresa din str. Aleea Privighetorilor nr.
86P, bloc B, etaj P, ap. B0.2 biroul 1, sectorul 1, Bucureşti,

