
Raport curent

Raportul curent conform prevederilor art. 113 litera A
Data raportului 23 octombrie 2018
Denumirea entităţii emitente S.C. GALFINBAND S.A. Galati
Sediul social Galati, Calea Smardan nr. 2A
Numărul de telefon/fax : 0236-833101 / 0236-449777
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 1633663
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J17/49/1991
Capital social subscris şi vărsat: 170.884,7 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO

(simbol de piata GALF)
I. Evenimente importante de raportat
Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială şi care pot, au sau

vor avea un impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare. Asemenea
evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

a) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale Nu este cazul
Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societăţii comerciale ce va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

- modificări survenite în structura acţionariatului (acţionari care deţin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%);
- numele persoanei sau al entităţii care a preluat controlul;
- dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate;
- forma de control existentă (de exemplu: numărul de acţiuni deţinute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru

care se consideră că există un astfel de control;
- suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obţinerea acestui control;
- descrierea tranzacţiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obţinut controlul;
- detalii privind sursa şi condiţiile în care s-a efectuat finanţarea utilizată pentru a obţine controlul asupra societăţii

comerciale;
- descrierea oricăror aspecte legate de tranzacţie, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări

care se anticipează în poziţia de control.
b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active: Nu este cazul
Informaţiile furnizate cu privire la orice achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active făcute de societatea comercială sau

de oricare dintre filialele sale se vor referi la:
- data achiziţiei sau a înstrăinării;
- descrierea activului;
- volumul/valoarea plăţii/încasării pentru activ;
- descrierea tranzacţiei privind activul;
- sursa finanţării pentru orice achiziţie;
- scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziţionate;
- modificările estimate a interveni în activitatea societăţii comerciale ca urmare a utilizării respectivelor active (reduceri de

personal, creşterea productivităţii, reducerea costurilor de producţie, creşterea cifrei de afaceri).
c) Procedura falimentului: Nu este cazul
Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluţii în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr. 64/1995 privind

procedura reorganizării şi lichidării judiciare cu precizarea a cel puţin următoarelor informaţii:
- autoritatea judecătorească implicată;
- identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului;
- modul de stabilire şi descrierea membrilor comitetului creditorilor şi a activităţilor întreprinse de aceştia;
- descrierea procedurilor iniţiate conform legii de mai sus;
- descrierea planurilor propuse sau aprobate;
- descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii.
La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligaţia transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens

însoţită de certificatul de radiere a respectivei societăţi comerciale.
d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004: Nu este cazul
Descrierea oricărei tranzacţii de natura celor menţionate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 ce va cuprinde informaţii

referitoare la:
- părţile care au încheiat actul juridic;
- data încheierii şi natura actului;
- descrierea obiectului contractului;
- valoarea totală a actului juridic sau, estimarea acesteia, dacă la momentul întocmirii raportului valoarea totală nu este

determinată cu exactitate. La momentul determinării valorii totale exacte, aceasta va fi inclusă în cadrul unui raport
suplimentar întocmit, transmis şi publicat în conformitate cu prevederile art. 113 lit. G alin. (3)-(6);

- creanţele reciproce;
- garanţiile constituite, penalităţile stipulate;
- termenele şi modalităţile de plată.
Rapoartele vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra

situaţiei financiare a societăţii.
e) Alte evenimente.

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
GALFINBAND SA

Subscrisa Casa de Insolvență ISTRU SPRL Filiala Brăila, cu sediul social în Brăila, bd. Al. I. Cuza, nr. 84, jud. Brăila, tel.
0239.682.944, fax 0239.682.800, nr. RFO II 0875, CIF RO 36929620, office@ciistru.ro, www.ciistru.ro, in calitate de



administrator judiciar al GALFINBAND SA – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul in Mun. Galați,
Calea SMÎRDAN, Nr. 2A, jud. Galaţi, inregistrata la ORCT Galati sub nr. J17/49/1991 si avand CUI RO 1633663, desemnat
prin sentința civilă nr. 278/12.10.2018 pronuntata de Tribunalul Galati in dosarul nr. 1481/121/2018, în conformitate cu
prevederile art. 53 alin. 1 din  Legea nr. 85/2014 coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pentru data de 26.11.2018 ora 12:00 la sediul societății situat in Mun. Galați, Calea SMÎRDAN,
Nr. 2A, jud. Galaţi, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la sfârsitul zilei de
02.11.2018 considerată ca dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea administratorului special care va reprezenta interesele actionarilor in procedura de
insolventa a societatii, potrivit Legii 85/2014.

Termenul limita pana la care se pot depune candidaturi este data de 02.11.2018.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, calificarea profesionala si domiciliul persoanelor propuse pentru functia
de administrator special se va afla la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii si la administratorul judiciar, putand fi
consultata si completata. Propunerile vor fi transmise la sediul administratorului judiciar in plic inchis, sau prin e-mail
avand semnatura electronica extinsa incorporata la adresa office@galfinband.ro urmand a fi receptionate pana cel mai
tarziu la data de 02.11.2018.
Începând cu data de 25.10.2018, zilnic, de luni pana vineri, toate documentele şi materialele informative referitoare la
problemele incluse în ordinea de zi sunt disponibile la sediul administratorului judiciar precum şi pe website-ul societăţii
www.galfinband.ro. Conform dispozitiilor art. 13 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, fiecare actionar are dreptul
sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, urmand a primi un raspuns in conformitate
cu dispozitiile legale.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor este permis prin simpla probă a
identităţii acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice şi a
actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Persoana fizică ce
reprezintă  societatea trebuie să aibă asupra sa certificatul constatator al societăţii ce o reprezintă, nu mai vechi de 30
zile, din care să rezulte că persoana care dă împuternicire este reprezentantul legal al societăţii. Reprezentarea
acţionarilor în AGA se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.
Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și
conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct
înscris pe ordinea de zi.
Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului
său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți
identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generic referitoare la o anumită categorie de
emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, î n
calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 sau unui avocat – in conditiile art.
17 ind.1 din Regulamentul 6/2009. Actionarii nu pot fi reprezentati pe baza de imputernicire de catre o persoana care se
afla in conflict de interese in sensul prevederilor art. 92 pct.15 din Legea nr. 24/2017.
Formularele de procuri speciale se pot obţine începând cu data de 25.10.2018 de la sediul administratorului judiciar
mentionat mai sus sau de pe website-ul societatii www.galfinband.ro.
Procura se completează şi se semnează în 3 exemplare originale: un exemplar original al procurii se va depune la sediul
societății în Mun. Galați, Calea SMÎRDAN, Nr. 2A, jud. Galaţi, până la data de 22.11.2018 ora 09˚˚, un exemplar va fi
înmânat reprezentantului şi un exemplar va fi păstrat de acţionarul reprezentat.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală ale
Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţei pe site-ul societăţii, iar formularul de
vot prin corespondență poate fi transmis însoţit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a
certificatului de înregistrare al acţionarului (în cazul acţionarilor persoane juridice), în condițiile legii, în original, la sediul
administratorului judiciar, până cel târziu la data de 22.11.2018. Votul prin corespondenta este anulat in situatia in care
actionarul care si-a exprimat votul in acest mod participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala. Dacă
persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat
votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului
prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin  corespondență. Acest lucru nu
este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea general.
Dacă în data de 26.11.2018 Adunarea Generală a Acţionarilor nu îndeplineşte condiţiile de cvorum, se convoacă o nouă
Adunare Generală a Acţionarilor în data de 27.11.2018 ora 12:00, în acelaşi loc, cu aceeaşi dată de referinţă şi aceeaşi
ordine de zi. Condițiile de cvorum pentru noua ședință sunt stabilite potrivit legii.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul societății, la sediul administratorului judiciar sau la telefon 0239.682.944.
Conform art. 53 alin. 2 din legea 85/2014 ”Dacă adunarea asociaţilor/acţionarilor/membrilor, convocată potrivit alin. (1),
nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost deja
ridicat, iar debitorul, respectiv asociaţii/acţionarii/membrii sunt decăzuţi din drepturile recunoscute de procedură şi care
sunt exercitate prin administrator special”.



Conform art. 54 din legea 85/2014 “Mandatul administratorilor statutari încetează de la data ridicării dreptului de
administrare sau de la data desemnării administratorului special. Încetarea mandatului impune obligaţia predării
gestiunii”.
Conform art. 56 alin. 2 din legea nr. 85/2014 “După ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, care îi conduce şi activitatea de afaceri, iar mandatul administratorului
special va fi redus la a reprezenta interesele acţionarilor/asociaţilor/membrilor”.

II. Semnături
Raportul va fi semnat de un reprezentant împuternicit în acest sens de consiliul de administraţie şi de conducătorul

executiv al societăţii comerciale.

GALFINBAND SA – în insolvență, in insolvency, en procedure collective
prin ADMINISTRATOR JUDICIAR

Casa de Insolvență ISTRU SPRL Filiala Brăila
p.i. LUPAȘCU RADU


