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MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL 
al S.C. CASA S.A. Bacău 

prin aport în numerar al acționarilor 
 
 

 
Stimați Acționari, 
 
În data de 30.09.2014, Administratorul unic al S.C. CASA S.A., a emis cu nr. 851/30.09.2014 Convocatorul 
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 03.11.2014, ora 10.00, având pe Ordinea de zi 
aprobarea completării obiectului de activitate al societă ții precum și aprobarea de principiu a majorării capitalului 
social al societății CASA S.A. Bacău, cu o valoare de maxim 1.000.000 lei, respectiv de la valoarea de 
7.212.645,00 lei la valoarea maximă de 8.212.645,00, prin emisiunea unui număr de 400.000 acţiuni noi, cu 
valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, la un preţ de emisiune egal cu valoarea nominală, în schimbul unui aport în 
numerar, proporțional cu numărul acțiunilor deținute de fiecare acționar la data de înregistrare. 
 
Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6060/02.10.2014 precum și în 
cotidianul Deșteptarea din 03-05 octombrie 2014. 
 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, întrunită în data de 03.11.2014, la prima convocare, a aprobat cu 
unanimitate de voturi majorarea capitalului social al societății CASA S.A. Bacău, cu o valoare de maxim 1.000.000 
lei, respectiv de la valoarea de 7.212.645,00 lei la valoarea maximă de 8.212.645,00, prin emisiunea unui număr de 
400.000 acţiuni noi, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, la un preţ de emisiune egal cu valoarea nominală, în 
schimbul unui aport în numerar, proporțional cu numărul acțiunilor deținute de fiecare acționar la data de 
înregistrare. 
 
În urma depunerii hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Bacău, a fost emisă Rezoluția nr. 
10574/05.11.2014 prin care Directorul admite cererea de înregistrare a hotărârilor AGEA așa cum a fost formulată 
și dispune publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. 
 
În data de 12.11.2014, prin adresa nr. 6575/12.11.2014, acționarul majoritar SIF Moldov a a transmis Buletinul de 
subscriere nr. 6563/12.11.2014 împreună cu copia Ordinului de plată nr. 5545/12.11.2014 prin care a virat în contul 
CASA S.A. suma de 988.925,00 lei reprezentând contravaloarea celor 395.570 acțiuni subscrise.  
 
Date fiind cele de mai sus, informăm acționarii asupra faptului că în cadrul operațiunii de majorare a capitalului 
social, din totalul de 400.000 acțiuni noi oferite spre subscriere,  a fost subscris un număr de 395.570 acțiuni cu 
valoare nominală de 2,5 lei/acțiune doar de către acționarul majoritar SIF Moldova și propunem acționarilor ce vor 
fi prezenți la Adunarea Generală Extraordinară din data de 09.03.2015, ora 11.00, să voteze pentru constatarea 
subscrierilor și vărsămintelor efectuate și să valideze majorarea capitalului social al societății cu suma de 
988.925,00 lei, de la valoarea de 7.212.645 lei la valoarea de 8.201.570 lei și modificarea Actului constitutiv al 
societății în acest sens. 
 
Administrator unic 
Cosmin Gabriel Buznea 

 
  

 






















