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                                                COMPANIA  CONSTRUCTII  MONTAJ 
                                                                      COMCM  S.A. 

 
 

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498;   
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287 

 

                                                                                                                              Nr. 841/31.08.2022 

 

 
RAPORT CURENT 

conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 

 
 

COMCM  S.A.   
Sediul social :       B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanţa 

Numărul de telefon / fax :      0241 617308, 0241 616023 

Cod unic de înregistrare fiscală :    RO 1868287 

Numărul si data înregistrării la Registrul Comerţului : J 13 / 613 / 1991 

Capital social subscris si vărsat :                                          23.631.667,80 RON 

Piaţa  pe care se tranzacţionează  valorile mobiliare: BVB Bucureşti, simbol CMCM 

 

 

Evenimente importante de raportat   

 

In data de 31.08.2022, TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., actionar cu o 

detinere de 56,7247% din capitalul social al societatii, a depus la societata COMCM SA urmatorul 

proiect de hotarare pentru punctul 3 inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a 

Actionarilor convocata pentru data de 17/18.09.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei 

partea a IV – a nr. 3465/16.08.2022 : 

 

"Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala 

Extraordinara a Actionarilor societatii COMCM S.A Constanta, intrunita legal in data de 

................................, adopta urmatoarea hotarare: 

3. Se aproba/respinge vanzarea unui imobil compus din teren in suprafata de 110.000 mp, identificat 

cu nr. cadastral 255951 si cladirile construite pe acest teren, respectiv cladirile identificate cu 

numerele cadastrale de la 255951 – C1 pana la 255951 – C26, precum si orice alte constructii sau 

amenajari speciale extratabulare exitente pe acest teren, neintabulate, situat la adresa din Mun. 

Constanta, bdul Aurel Vlaicu, nr. 144, Jud, Constanta, pentru pretul minim de 10.600.000 euro, pentru 

sustinerea programului de rascumparare actiuni prin oferta publica. Vanzarea se va face prin licitatie 

publica. Suma incasata din aceasta vanzare, in vederea sustinerii programului de rascumparare, se va 

realiza intr-un cont Escrow, eliberarea disponibilului din acest cont va fi posibila numai pentru plata 

actiunilor rascumparate. Imputernicirea consiliului de administraţie sa faca toate demersurile 

necesare realizarii operatiunii de vanzare a imobilului conform hotararii AGEA". 
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 Propunerea actionarului TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. referitoare la 

punctul 3 al ordinii de zi va fi supusa votului actionarilor in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a 

Actionarilor a COMCM SA convocata pentru data de 17/18.09.2022. 

   

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Gabriela ALEXE 

 

 


