
FORMA
Calea Nationala nr.3 Botosani -710001

Mobile: +40 745599786
RC: J07/75/1991

Tel/Fax: +40 231 510189
CUI: RO 611977

Email office@forma-romania.ro
Web : www.forma-romania.ro

Page 1 of 2

Catre

- Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Bursa de Valori - Bucuresti

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori
mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Evenimentul raportat:
In data de 27.02.2017, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC FORMA S.A.
la sediul societății din Calea Nationala Nr.3, jud Botosani 710001.
La prima convocare s-au prezentat actionari detinand un numar de 830.021 reprezentand
89,5225 % din capitalul social.

Sedinta a fost condusa de d-na Cristina Kashyap in calitate de imputernicit al actionarului majoritar
Frested Limited, in baza procurii speciale din 20.02.2017 si 14.02.2017.

S-au prezentat convocatoarele publicate in MonitorulOficial, partea a IV-a nr.286 /26.01.2017,
ziarul Bursa nr.16 din 27.01.2017 cat si BVB.
Avand in vedere ca adunarea este legal constituita, s-a trecut la dezbaterea ordinii de zi anuntata:

1. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a raportului de evaluare a unui
bun imobil.

A fost aprobat raportul de evaluare cu vot unanim, 100%, de catre actionarii prezenti.

2. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobarea de instrainare prin vanzare a
unui bun imobil.

A fost aprobata vanzarea bunului imobiliar intravilan cu destinaţia de locuinţă prin vot unanim,
100%, din numarul actionarilor prezenti.

A fost imputernicit d-l Raju Kashyap, cu întocmirea și semnarea, în numele Societății, a
oricăror documente necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari, precum si comunicarii

Data raportului : 28-02-2017
Denumirea enitatii emitente: SC FORMA SA
Sediul social: Calea Nationala Nr.3, Jud.Botosani, Botosani 710001.
Tel/Fax:0231-510189
Cod unic de inregistrare la OficiulRegistrului Comertului: RO 611977
Numarul de ordine inRegistrul Comertul: J07/75/1991
Capital social subscris si varsat:1,075,511.40 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti - Categoria ATS AERO.
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acestora catre Registrul Comertului, ANAF, BVB, ASF, si alte organe sau institutii ale statului
Roman.

Totodata va putea ca in numele societatii sa semneze contractul de vanzare a imobilului in
fata oricarui notar de pe teritoriul Romaniei.

D-l RAJU KASHYAP este, de asemenea, împuternicit să adopte orice măsuri necesare sau
recomandabile pentru a putea finalizea vanzarea imobilului mentionat.

Director Executiv,
Raju Kashyap
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