
Anexă la H.C.L. nr. 24/2009 
 

ACT ADIŢIONAL 
           la Statutul Societăţii Comerciale pe acţiuni “S. C TEGA  S. A.” 

 
 
 
 

În baza hotărârii Adunării Generale extraordinare din data de ______ 2009 al S. 
C.  TEGA S. A., cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1, judeţul 
Covasna înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna cu 
nr. J14/295/1996, având cod unic de înregistrare nr. RO8670570, 
 având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în 
calitate de A.G.A. la S. C. TEGA S. A. Sfântu Gheorghe, 
 în baza prevederilor art. 113 lit. f şi art. 210 alin. (1)  din Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Capitalul social al S.C. TEGA S.A. se majorează cu  1000,00 lei,  din care suma 
de 500 lei reprezentând un nr. de 200 de acţiuni, constituie aportul comunei Chichiş şi 
suma de 500 lei reprezentând un nr. de 200 de acţiuni, constituie aportul comunei Ilieni. 
 Se modifică Capitolul III, art. 7 “capitalul social” alin. (1) din Statutul S.C. TEGA 
S. A. Sfântu Gheorghe urmând a avea următorul conţinut: 
“Capitalul social al societăţii este de 1.210.950,00 lei, fiind divizat în 484.380 de acţiuni 
nominative în valoare nominală de 2,5 lei fiecare.” 
Majorarea capitalului social conferă acţionarilor Comuna Ilieni şi Chichiş câte 0.04 %din 
totalul drepturilor de vot în Adunarea Generală a acţionarilor societăţii comerciale TEGA 
S.A. 
Capitalul social este deţinut în întregime de acţionarii  municipiului Sfântu Gheorghe, 
comuna Chichiş şi comuna Ilieni după cum urmează: 

 - Municipiul sfântu Gheorghe deţine un număr de 483980 de acţiuni în valoare 
de 1.209.950,00 lei; 
 - Comuna Chichiş  deţine un număr de 200 de acţiuni în valoare de 500,00 lei; 
 - Comuna Ilieni  deţine un număr de 200 de acţiuni în valoare de 500,00 lei; 

Celelalte prevederi ale Statutului rămân neschimbate. 
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare şi dobândeşte dată certă prin 
înregistrarea la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna. 
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