Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului 05.12.2019
Denumirea entitatii emitente: S.C.COCOR S.A.
Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C. Bratianu nr. 29-33, sector 3
Telefon: 0213131403; Fax : 0213139848; email: office@cocor.ro
Website: www.cocor.ro
Cod unic de inregistrare: RO 327763
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8281/1991
Capital social subscris si varsat: 12.067.640 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti
Simbol emitent: COCR
Cod LEI: 31570071VUNX186G6N61
Evenimente semnificative de raportat
Completarea ordinii de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C.
Cocor S.A. convocata pentru data de 23/24.12.2019
Consiliul de Administratie al S.C. COCOR S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul IC
Bratianu nr. 29-33, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului
J40/8281/1991, cod unic de inregistrare RO 327763, in conformitate cu art. 117^1 din
Legea nr. 31/1990,
Având în vedere solicitarea de completare a ordinei de zi a adunării generale
extraordinare a acționarilor Cocor SA, transmisă de actionarul Stoica Daniel ce detine
14,66 % din capitalul social al societatii,
In data de 04.12.2019, a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor Cocor SA convocata pentru data de 23/24.12.2019, ora
12.00 la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4 – sala de
consiliu, sector 3, prin convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a nr. 4856/20.11.2019, in ziarul Bursa din data de 20.11.2019 si pe website-ul
societatii www.cocor.ro, cu punctele 6 si 7 cu urmatorul continut:
6. Premierea administratorului Turnover ABC SRL cu suma reprezentand 10 % din
discountul obtinut de la BCR in tranzactia de refinantare a creditului.
7. Premierea Presedintelui Consiliului de Administratie cu suma de 50000 euro, pentru
activitatea desfasurata in relatia cu BCR privind achitarea obligatiilor curente si in
negocierea de refinantare din ultimii 3 ani.
Prin urmare, ordinea de zi completata este urmatoarea:
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1. Aprobarea modificarii dispozitiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al
societatii, conform urmatorului text: “Sunt actionari ai societatii, persoanele fizice si
juridice mentionate in Registrul Actionarilor, tip lista. Evidenţa acţionarilor se ţine la
registrul independent Depozitarul Central SA, iar acţiunile societăţii sunt nominative, în
formă dematerializată şi se tranzacţionează pe Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa Aero.”
2. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul Contitutiv in
forma actualizata.
3. Aprobarea imputernicirii dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor
necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. Aprobarea datei de 15.01.2020 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru
opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Aprobarea datei de 14.01.2020 ca ex date, in conformitate cu Regulamentul ASF nr.
5/2018.
6. Premierea administratorului Turnover ABC SRL cu suma reprezentand 10 % din
discountul obtinut de la BCR in tranzactia de refinantare a creditului.
7. Premierea Presedintelui Consiliului de Administratie cu suma de 50000 euro, pentru
activitatea desfasurata in relatia cu BCR privind achitarea obligatiilor curente si in
negocierea de refinantare din ultimii 3 ani.
Ordinea de zi completata, formularele de procuri actualizate, formularele de vot prin
corespondenta actualizate si proiectul de hotarari aferent punctelor nou introduse pe
ordinea de zi a AGEA sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi
lucratoare intre orele 10-16 sau pe website-ul societatii www.cocor.ro, sectiunea
“Informatii investitori”.
Celelalte prevederi din convocatorul AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a nr. 4856/20.11.2019, in ziarul Bursa din data de 20.11.2019 si pe website-ul
societatii www.cocor.ro, nu se modifica.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Popescu Management S.R.L.
Prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu
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