
S.C. SAB RĂDĂUŢI S.A. 
 

Raport curent nr.2/2014 - Data raportului: 23.04.2014 
 
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - art.113 lit. A alin.(1) lit. c) 
Denumirea entităţii emitente S.C. SAB RĂDĂUŢI S.A. 
Sediul social str. Calea Cernăuţi nr.47, mun. Rădăuţi, jud. Suceava 
Numărul de telefon/fax 0230/561136, 0230/567077 
Codul unic de înregistrare RO 737852 
Număr de ordine în Registrul Comerţului J33/21/1991 
Capital social subscris şi vărsat 2.080.710 lei  
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise RASDAQ 
 
I. Evenimente importante de raportat 

a) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale – NU ESTE CAZUL 
b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active – NU ESTE CAZUL 
c) Procedura falimentului – NU ESTE CAZUL 
d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr.297/2004: - NU ESTE CAZUL 
e) Alte evenimente: - Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 22.04.2014 

   - Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 22.04.2014 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
S.C. SAB RĂDĂUŢI S.A. 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 

 
HOTĂRÂREA NR. 1/2014 

 
Adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 22.04.2014, ora 1000, de la S.C. SAB RĂDĂUŢI S.A., cu sediul în 

Judeţul Suceava, Municipiul Rădăuţi, Calea Cernăuţi nr.47, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Suceava sub nr. J33/21/1991, CUI RO737852, legal constituită, în prezenţa a 88,3429% din total capital social 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.1. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a Raportului anual de gestiune al administratorilor pentru  
anul 2013. 
 
Art.1.2. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a Situaţiilor financiare respectiv bilanţul contabil cu anexele 
sale, contul de profit şi pierderi, notele explicative la situaţiile financiare individuale anuale, pentru exerciţiul financiar 2013, însoţite 
de raportul auditorului financiar, cu următorii indicatori economico-financiari: 
 

- venituri totale 340.443 lei 
- cheltuieli totale       1.655.094 lei 
- rezultatul brut al exercițiului (pierdere)     -1.314.651 lei 
- impozit pe profit                   -   lei 
- rezultat net al exerciţiului (pierdere)    -1.314.651 lei 

 
Art.1.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31.12.2013 în 
sumă de 1.314.651 lei din alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare din repartizări din profitul net al exerciţiilor financiare 
anterioare. 
 
Art.2. Aprobarea cu majoritate de voturi – 367.517 voturi pentru, 115 voturi împotrivă şi 0 voturi abţinere - a descărcării de gestiune 
a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2013. 
 
Art.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 şi stabilirea 
programului de activitate pentru exerciţiul financiar 2014, în varianta funcţionării cu vânzarea băuturilor alcoolice din stoc şi 
îmbutelierea materiilor prime (semifabricatelor) existente în stoc, fără pornirea producţiei de alcool. 
 
Art.4. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administraţie pentru un nou mandat de 4 (patru) ani, conform art. 13 alin.(2) din 
Actul Constitutiv al societăţii astfel: 
 - SALAMEH NAWAF - Preşedinte al Consiliului de Administraţie – cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru; 
 - TÂRCAVU GHEORGHE - administrator - membru în Consiliul de Administraţie – cu unanimitate de voturi – 367.632 
voturi pentru; 

- societatea comercială N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT S.A., CUI 24742988, J23/2372/2009 – administrator - 
membru în Consiliul de Administraţie, cu majoritate de voturi – 367.490 voturi pentru, 115 voturi împotrivă şi 27 voturi abţinere. 



 
Art.5. Aprobarea cu majoritate de voturi – 367.517 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 115 voturi abţinere - a menţinerii remuneraţiilor 
membrilor consiliului de administraţie şi membrilor comisiei de audit intern la nivelul celor stabilite de A.G.O.A. din 17.12.2007. 
 
Art.6. Ratificarea cu majoritate de voturi – 367.517 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 115 voturi abţinere - a hotărârilor Consiliului de 
Administraţie de la A.G.O.A. din 29.04.2013 şi până în prezent care intră în competenţa Adunării Generale Ordinare. 
 
Art.7. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administraţie de 
12.05.2014, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004. 
 
Art.8. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru – a domnului Salameh Nawaf - Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie, care are funcţia şi de Director general al societăţii să încheie şi să semneze toate actele juridice necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor. 
 
Art.9. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru, a dlui Georgescu Gheorghe, CNP 1570415333196, domiciliat 
în Municipiul Rădăuţi, str. Ion Nistor nr. 37, jud. Suceava, posesor al C.I. seria SV nr.449931, emisă de SPCLEP Rădăuţi, la data de 
14.09.2006 cu valabilitate până la data de 15.04.2016, pentru efectuarea formalităţilor legale privind înregistrarea hotărârilor 
prezentei A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului. 

 
PREŞEDINTE,                                                                                          SECRETARIAT, 
Salameh Nawaf 
prin împuternicit    Olenici Viorel  Georgescu Gheorghe 
Târcavu Gheorghe 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
S.C. SAB RĂDĂUŢI S.A. 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 

 
HOTĂRÂREA NR. 1/2014 

 
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor din data de 22.04.2014, ora 1100, de la S.C. SAB RĂDĂUŢI S.A., cu sediul 

în Judeţul Suceava, Municipiul Rădăuţi, Calea Cernăuţi nr.47, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Suceava sub nr. J33/21/1991, CUI RO737852, legal constituită, în prezenţa a 88,3429% din total capital social 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru – a modificării şi completării Actului Constitutiv al S.C. SAB 
RĂDĂUŢI S.A. astfel: 

 
A. Modificarea sintagmei “societate comercială” cu sintagma “societate” în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2012 (privind 
punerea în aplicare a Codului de procedură civilă), din tot cuprinsul Actului Constitutiv al S.C. SAB RĂDĂUŢI S.A. 

  Prin urmare se modifică: 
Art.1. Denumirea societăţii şi va avea următorul conţinut: 

     “Denumirea societăţii este: Societatea “SAB RĂDĂUŢI” Societate pe Acţiuni. În toate actele, facturile, anunţurile, 
publicaţiile emanând de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de cuvintele “Societate pe Acţiuni” sau de iniţialele S.A., 
număr de înregistrare la Registrul Comerţului, codul fiscal şi sediul societăţii.” 
Art.2. Forma juridică a societăţii alin. (1) va avea următorul conţinut “Societatea „SAB RĂDĂUŢI” S.A. este persoană juridică 
română, având forma juridică de societate pe acţiuni.” 

 
B. Modificarea Art.14. alin. (4) care va avea următorul conţinut: “Situaţiile financiare ale societăţii sunt supuse verificării în cadrul 
activităţii de audit intern. 
 
C. Modificarea Art. 15. care va avea următorul conţinut: 
“Art.15. Auditul intern 

1) Societatea organizează activitatea de audit intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România. 
2) Auditorii interni sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă stabilită anual de adunarea generală a acţionarilor. 
3) Componenţa nominală a echipei de audit intern este redată în anexa 4 la prezentul Act Constitutiv.”  

 
Art.2. Ratificarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a hotărârilor Consiliului de Administraţie de la A.G.E.A. din 
29.04.2013 şi până în prezent, care intră în competenţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 

 
Art.3. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru – a mandatării Consiliului de Administraţie cu privire la: 

- Angajarea de credite şi/sau linii de credit, scrisori de garanţie bancară. 



- Stabilirea gajurilor de bunuri mobile şi imobile pentru girarea creditelor sau liniilor de credit şi a scrisorilor de garanţie bancară 
conform art. 241 din Legea nr.297/2004 şi art.153^22 din Legea nr.31/1990. 

 
Art.4. Aprobarea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administraţie de 
12.05.2014 conform art. 238 din Legea nr.297/2004. 
 
Art.5. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a domnului Salameh Nawaf – Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie, care are funcţia şi de Director general al societăţii să încheie şi să semneze toate actele juridice necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor. 
 
Art.6. Împuternicirea cu unanimitate de voturi – 367.632 voturi pentru - a dlui Georgescu Gheorghe, CNP 1570415333196, domiciliat 
în Municipiul Rădăuţi, str. Ion Nistor nr. 37, jud. Suceava, posesor al C.I. seria SV nr.449931, emisă de SPCLEP Rădăuţi, la data de 
14.09.2006 cu valabilitate până la data de 15.04.2016, pentru efectuarea formalităţilor legale privind înregistrarea hotărârilor 
prezentei A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului. 
 

PREŞEDINTE,                                                                                         SECRETARIAT, 
Salameh Nawaf 
prin împuternicit    Olenici Viorel  Georgescu Gheorghe 
Târcavu Gheorghe 
 

Preşedinte C.A.,      Membru C.A. ,  Inginer Şef, 
Salameh Nawaf       Târcavu Gheorghe  Georgescu Gheorghe 

         
Întocmit, 
Olenici Viorel 

 


