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Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinara a Actionarilor din
data de 11.09.2012.

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, convocata în conformitate cu prevederile legale
în Monitorul Oficial, partea a IV nr.2960/09.08.2012 s-a întrunit statutar la prima convocare – la sediul
societăţii din Slatina, str. Piteşti, nr. 114, jud.Olt, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum
prevăzute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicată şi de dispoziţiile Legii nr.297/2004 privind piaţa de
capital.
La lucrările şedinţei au participat (personal si prin reprezentanti) un numar de 5 acţionari, detinand
un numar de actiuni 249.274.262 in procent de 30,2375 % din capitalul social al societatii.
Au votat valabil prin corespondenta un numar de 2 actionari, detinand 184.425.079 actiuni, respectiv un
procent de 22,3711 % din capitalul social al societatii.
Au votat cu un numar total de 331.721.754 actiuni cu drept de vot, respectiv 40,2385 % din capitalul
social .
Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale, si majoritatea
voturilor valabil exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor
inscrise pe ordinea de zi, cu respectarea drepturilor de vot suspendate,
HOTARASTE:
1.Aprobarea depunerii documentatiei privind oferta publica obligatorie de preluare a actiunilor
emitentului SC ARGUS SA Constanta, conform ordonantelor emise de CNVM.
2.Aprobarea contractarii unui credit pana la limita a 5 milioane EURO si gajarea acestuia
cu actiunile detinute la emitentul SC ARGUS SA (UARG) cu actiuni provenite din derularea ofertei
publice obigatorii de preluare, cu active proprii si/sau atrase de la alte societati.
3.Aprobarea datei de 27.09.2012 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

Se imputerniceste d.na av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii
mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si CNVM.
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