
Buzeşti nr. 76-80, etaj 4 în mun. Bucureşti, sectorul 1, str. 
Buzeşti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1.

2. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al 
Societăţii SAI CERTINVEST - SA ., ca urmare a mutării 
sediului social. Modificările Actului constitutiv sunt 
următoarele:

Se modifică art. 3 - Sediul societăţii, pct. 3.1
3.1. Sediul social al Societăţii este în România, mun. 

Bucureşti, sectorul 1, strada Buzeşti nr. 75-77, etaj 10, 
Biroul nr. 1.

3. Se împuterniceşte dl Horia Gusta, Preşedintele 
Consiliului de administraţie pentru redactarea şi 
semnarea Actului constitutiv actualizat, precum şi a 
tuturor documentelor necesare la Registrul Comerţului în 
acest sens. Acesta poate delega oricărei persoane va 
considera de cuviinţă efectuarea tuturor formalităţilor la 
Registrul Comerţului.

Hotărârea Adunării Generale E xtraord inare a 
Acţionarilor Societăţii SAI CERTINVEST - S.A. a fost 
luată cu unanimitate de voturi ale acţionarilor prezenţi la 
şedinţă, fiind prezenţi acţionari, reprezentând 85,4449% 
din capitalul social al societăţii.

(13/4.955.329)

Societatea S.A.I. CERTINVEST - S.A.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
a lin . (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale
S.A.I. CERTINVEST - $,A,, cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 1, strada Buzeşti nr. 75-77, Biroul nr. 1, etaj 10, 
înregistrată sub nr. J40/16855/1994, identificator unic !a 
nivel european ROONRC.J40/16855/1994, cod unic de 
înregistrare 6175133, care a fost înregistrat sub nr. 
600739 din 04.08.2017,

(14/4.955.330)

Societatea
BIANCA & RĂZVAN MARKET - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/24.07.2017 

a asociatului unic
ROŞU ELENA, cetăţean român, născută la data de 

26.10.1949 în comuna Brăneşti, jud. Ilfov, domiciliată în 
mun. Bucureşti, sectorul 3, str. Dimitrie Rallet nr. 29, 
posesor al CI seria RD nr. 740082, e liberate  de 
S.P.C.E.P. sectorul 3, emise la data de 10.02.2011, CNP 
2491026401116, reprezentând 100% capitalul social al 
Societăţii, decide:

Art. i . Schimbarea sediului social în România, mun. 
Bucureşti, str. Avrig nr. 63, bl. E2, sc. 4, et. 2, ap. 107, 
sectorul 2.

Se actualizează actul constitutiv.
(15/4.955.359)

HOTĂRÂRE 

din 02.08.2017

a adunării generale extraordinare a acţionarilor 
IM S A T -S A .

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor 
Societăţii IMSAT - S.A., cu sediul în Bucureşti, bd. luliu 
Maniu nr. 7, corp B, et. 3, sectorul 6, înmatriculată sub nr. 
J40/1015/1991, având CUI 1571536, convocată prin 
anunţul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
a IV-a, nr. 2256/29.06.2017 şi în ziarul "Jurnalul Naţional" 
din 29.06.2017, întrunită la data de 02.08.2017, ora 
10.00, la sediul societăţii, la prima convocare, în prezenţa 
a 3 acţionari care deţin în total un număr de 163.172.037 
acţiuni, reprezentând 97,13% din capitalul social al 
societăţii,

constatându-se îndeplinirea condiţiilor legale şi a celor 
prevăzute în Actul constitu tiv al socie tă ţii pentru 
desfăşurarea lucrărilor adunării şi pentru adoptarea 
hotărârilor,

cu unanimitate de voturi, hotărăşte:
Art. 1 - (1) Se aprobă rezultatele procedurii de 

exprimare de către acţionarii societăţii a opţiunilor 
privitoare la modul de rotunjire a numărului de acţiuni 
consolidate, derulate în cadrul operaţiunii de majorare a 
valorii nominale a acţiunilor aprobate prin Hotărârea 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din
08.05.2017 (în continuare “Hotărârea AGEA“), după cum 
urmează:

a) Pentru rotunjirea în plus a numărului de acţiuni în 
conformitate cu prevederile Art. 1 alin. (4) din Hotărârea 
AGEA, au optat 3 acţionari deţinând 3.628 acţiuni. Cei 
trei acţionari au achitat către IMSAT - S.A. suma de 4.282 
lei, reprezentând contravaloarea contribuţiei pentru 
rotunjirea în plus calculată potrivit prevederilor Art. 1 alin. 
(10) din Hotărârea AGEA.

b) Pentru rotunjirea în minus a numărului de acţiuni în 
conformitate cu prevederile Art. 1 alin. (3) din Hotărârea 
AGEA a optat 1 acţionar deţinând 942 acţiuni.

c) Ca efect al rotunjirilor în minus, IMSAT - SA. 
urmează să plătească acţionarilor îndreptăţiţi suma brută 
totală de 1.493.339 lei, reprezentând contravaloarea 
compensaţiilor pentru rotunjirea în minus calculate 
potrivit prevederilor Art. 1 alin. (9) din Hotărârea AGEA, 
din care se vor scădea toate taxele şi impozitele 
prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Se mandatează Consiliul de Administraţie al 
IMSAT - S.A. să întocmească şi să publice pe website-ul 
societăţii, situaţia compensaţiilor pentru rotunjirea în 
minus defalcate pe pachete de acţiuni precum şi 
procedura de plată a compensaţiilor.

Art. 2 - (1) Având în vedere prevederile art. 1 alin. (11) 
şi ale art. 3 din Hotărârea AGEA, se aprobă înregistrarea 
ca acţiuni proprii dobândite de IMSAT - S.A., a unui 
număr de 791 acţiuni consolidate, reprezentând 2,35% 
din capitalul social.

Societatea IMS AT - S.A.



(2) Contravaloarea acţiunilor dobândite, calculată 
potrivit prevederilor Art. 3 alin. (3) din Hotărârea AGEA, 
este de 1.489.057 lei.

(3) Se radiază din Registrul Acţionarilor acţionarii care 
nu au dobândit cel puţin o acţiune în urma consolidării 
valorii nominale a acţiunii.

Art. 3 - Se aprobă modificarea actului constitutiv al 
IMSAT - S.A. ca efect al consolidării valorii nominale a 
acţiunilor, prin actualizarea art. 3.1.1. şi 3.1.2., care vor 
avea următorul cuprins:

“3.1.1. Societatea are capital social integral privat - 
subscris şi vărsat - în valoare de 16.800.000 lei constituit 
dintr-un total de 33.600 acţiuni cu valoare nominală de 
500 lei fiecare.

3.1.2. Capitalul social este deţinut după cum urmează:
(i) SNEF - societate pe acţiuni, înregistrată în Registrul 

Comerţului şi Societăţilor din Marsilia cu nr. 056 800 659, 
având sediul social la nr. 87 Avenue des Aygalades, 
Marsilia (13015), Franţa, deţine 32.633 acţiuni cu 
valoarea nominală de 500 lei fiecare, în valoare nominală 
totală de 16.316.500 lei, reprezentând 97,12% din 
capitalul social;

(ii) alţi acţionari - tip listă - deţin 967 acţiuni, cu valoare 
nominală de 500 lei, în valoare nominală totală de
483.500 lei, reprezentând 2,88% din capitalul social (din 
care Societatea deţine 791 acţiuni cu valoare nominală 
de 500 lei, ca acţiuni proprii, în valoare nominala totală de
395.500 lei, reprezentând 2,35% din capitalul social)."

Se împuterniceşte dl loan Moga - Director General - în
vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri şi 
pentru semnarea actului constitutiv modificat conform 
prezentei decizii.

(16/4.955.366)

Societatea IMSAT - S.A.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
a lin . (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
IMSAT - S.A., cu sediul în Bucureşti, sectorul 6, bd. luliu 
Maniu nr. 7, corp B, etaj 3, în reg is tra tă  sub nr. 
J40/1015/1991, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/1015/1991, cod unic de înregistrare 
1571536, care a fost înregistrat sub nr. 603408 din
08.08.2017.

(17/4.955.367)

Societatea MAG ROZA CONCEPT - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5 ) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale

MAG ROZA CONCEPT - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 2, strada Năstase Pamfil nr. 53, bloc 32, scara A, 
ap. 50, înregistrată sub nr. J40/12732/2014, identificator 
unic la nivel european ROONRC.J40/12732/2014, cod 
unic de înregistrare 33757260, care a fost înregistrat sub 
nr. 606173 din 10.08.2017.

(18/4.955.387)

TRANS EXPEDITION FEROVIAR - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
TRANS EXPEDITION FEROVIAR - S.R.L, cu sediul în 
Bucureşti, sectorul 2, str. Fabrica de Glucoză nr. 11A, 
camera 216, etaj 2, înregistrată sub nr. J40/181/2004, 
iden tifica to r unic la nivel european 
ROONRC.J40/181/2004, cod unic de înregistrare 
16031950, care a fost înregistrat sub nr. 606260 din
10.08.2017.

(19/4.955.389)

Societatea ELECTRO DTB - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/03.08.2017

a Adunării Generale a Asociaţilor 
ELECTRO DTB - S.R.L. ’

Subsemnatele, BOŞTINARU ALINA-ANDREEA, 
cetăţean român, născută la data de 17.06.1987, în oraş 
Pucioasa, jud. Dâmboviţa, cu domiciliul în jud. Ilfov, satul 
Dudu (corn. Chiajna), Str. Rezervelor nr. 54, bl. 9, ap 171, 
identificată cu C.l. seria iF nr. 539485, emisă de SPCLEP 
Chiajna la data de 19.01.2017, CNP 2870617151951, şi 
DUŢĂ DANIELA, cetăţean român, născută la 22.01.1979 
în mun. Bucureşti, sectorul 5, cu domiciliul în mun. 
Bucureşti, sect. 5, Str. Vigoniei nr. 2A, bl. 1, sc. 1, et. 1, 
ap. 6, legitimată cu CI seria RX nr. 985056; eliberată la 
data de 07.10.2016 de SPCEP Sector 5, CNP 
2790122443021, în calitate de asociaţi, am hotăpât 
schimbarea sediului social în Bucureşti, sectorul 3, str. 
Liviu Rebreanu nr. 35, bl. M15 sc. 2, parter, ap, 23.

(20/4.955.398)

Societatea ELECTRO DTB - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
ELECTRO DTB - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sectorul 
3, Strada Liviu Rebreanu nr. 35, parter, bloc M15, scara


