
Anexa nr. 2 la HCL nr. 334/2019 
 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACŢIONARILOR  
SEPSI REKREATÍV S.A. nr. ____/2019 

privind reducerea capitalului social 
 

Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. …………/2019 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. …………/2019 

  
 În baza prevederilor art. 15324 alin. (1), art. 207 alin.(1) lit. b, art. 208 alin. (1)  din 
Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 ART. 1. – (1) Se aprobă reducerea capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. cu 
suma de 6.517.460 lei, respectiv de la 6.610.000,00 lei la 92.540 lei, prin reducerea valorii 
nominale a celor 661.000 de acțiuni de la 10 lei/acțiuni la 0,14 lei/acțiuni, potrivit celor 
cuprinse în actul adițional la Actul Constitutiv anexa la prezenta hotărâre din care face 
parte integrantă.  
 (2) Reducerea capitalului social este justificată de înregistrarea unei pierderi de 
capital stabilite prin situația financiară pe anul 2018, costând în scăderea activului net al 
societății, la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. 
 ART. 2. - Municipiul Sfântu Gheorghe în urma reducerii va avea subscrise un număr 
de 659.678 acțiuni, (în valoare de 92.354,92 lei) din cele 659.678 de acțiuni, care îi revin 
proporțional. 
 ART. 3. – URBAN LOCATO SRL în urma reducerii va avea subscrise un număr de 
1.322 acțiuni, (în valoare de 185,08 lei) din cele 1.322 de acțiuni, care îi revin proporțional. 
 ART. 4. – Se mandatează dl. Bodor Lóránd, directorul general al societăţii SEPSI 
REKREATÍV S.A. să semneze Actul adiţional la Actul Constitutiv al SEPSI REKREATÍV 
S.A. şi Actul Constitutiv Actualizat al societății, şi pentru îndeplinirea formalităţilor legale 
la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna. 
 
 
 
Sfântu Gheorghe, la _____________2019 
Acţionari: 
Municipiul Sfântu Gheorghe, prin: 
Debreczeni László 
Tischler Ferenc 
URBAN-LOCATO S.R.L., prin: 
Szabó Mária-Magdolna 

 

 

 

 


