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Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Diham S.A. s-a desfăşurat a doua convocare, pe data de 16.04.2014, 
ora 11.00, la sediul societăţii din Bucureşti, str. Valea Cascadelor nr. 24, sector 6. 

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 11.03.2014 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, 
nr.1544/11.03.2014, cu înștiințarea ASF și BVB, publicarea făcându-se cu 30 de zile înainte de data ținerii AGA.  

La adunare au participat acționari în conformitate cu Structura Sintetică a Acționariatului eliberată de S.C. DEPOZITARUL 
CENTRAL S.A. sub nr. 13446/01.04.2014, la data de referință 27.03.2014. 

Au participat: S.C. STOMOBI S.A., reprezentând 14,5622%, din capitalul social total al societății, S.C. CHIBRO S.A., 
reprezentând 8,1479%, din capitalul social total al societății, S.C. MODERN CONSTRUCT INVEST S.R.L., reprezentând 5,1778%, 
din capitalul social total al societății, Societatea EASTERN BUILDING INVESTMENT BV reprezentând 13,8749%, din capitalul social 
total al societății, acționarii prezenți reprezentând în total 41,7628% din capitalul social total. 
 

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ, 
aprobată în unanimitate de voturi, a fost următoarea: 

 

1. Aprobări privind acordarea și primirea de creditări, vânzarea și cumpărarea de acțiuni la societățile în care DIHAM S.A. deține 
participații sau unde va deţine aceste participaţii, efectuarea de investiții imobiliare sau financiare în țară sau în străinătate.  
2. Acordarea unui mandat general de reprezentare a societății noastre, președintelui CA, Ia societățile unde deținem participații. 
3. Aprobarea actului constitutiv al societății, în forma actualizată, cu modificările survenite. 
4 Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se 
vor lua în adunarea generală extraordinară. 
5. Propune aprobarea datei de 05.05.2014, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei 
adunări.  
 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ, cu unanimitate de voturi din acționarii prezenți, a hotărât:  
 

1. S-a aprobat acordarea de creditări societăților comerciale în care S.C. DIHAM S.A. deține participații sau unde va deține aceste 
participații, în limita sumei de 2 milioane EURO.  
2. S-a aprobat primirea de creditări de către S.C. DIHAM S.A., de la acționarii societății și/sau de la bănci, în limita sumei de 1 milion 
EURO.  
3. S-a aprobat vânzarea de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere 
limitată, în limita sumei de 2 milioane EURO.  
4. S-a aprobat cumpărarea de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere 
limitată, în limita sumei de 2 milioane EURO. 
5. S-a aprobat efectuarea de investiții imobiliare sau financiare în țară sau în străinătate, direct sau indirect, în limita sumei de  
3 milioane EURO, cu împuternicirea deplină a președintelui CA în acest sens.  
6. S-a aprobat acordarea unui mandat general de reprezentare a societății noastre, președintelui CA sau persoanei desemnate de 
către acesta, Ia societățile unde deținem participații.  
7. S-a aprobat actul constitutiv în forma actualizată, cu modificările la zi. 
8. S-a aprobat acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a 
deciziilor ce au fost luate în adunarea generală extraordinară.  
9. S-a aprobat data de 05.05.2014, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări. 
 

PREŞEDINTE CA 
Hancel Tiberius 

 


