S.N. (Aeroportul Interna{ional Timifoara -Traian Vuia) - S.A.
Sediul: localitatea Ghiroda, str A€roport, nr2, jud€lTimig
Tett 02s6 1386089 ; F sxt o2s6 / 490.1 05
Nr, ordine: J35/l183/19981 CIF: RO I I178217
Capital social subscris ti vlnat: 1600800,00 lei

HOTARAREA NRI DIN DATA DE 2I.01.2019
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
,,S.N, ({eroportul Internafional Timitoara -Traian VuiaD - S'A."
Adunar€a General5 Ordinari Acfionarilor S'N' Aeroportul Intemalional Tirnigoara - Traian Vuia
S.A., convocati in data de 21.01,2019 la sediul Ministerului Tmnsporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr'38,
sector I, conform prevederilor actului constitutiv; I{'G. nr. 1.096/18.09.2008; Ordinului MiDistrului
Transporturilor nr.2E7l02.03.20179i a L€gii nr.31/1990, republicati, cu modificdrile ulterioar€' legal
constituitl,ln prezenta actionarilor inscrigi in Registrul Aclionarilor la data de referinltr' sliirgitul zilei
de 21.01.2019, delinind un numlr de 160080 ectiuni, reprezentAnd 100%o din capital l social, din car€:
- Statul Roman - 12E064 actiuni, reprezen$nd 80%o din capitslul social,
- Fondul Proprietatea S.A, - 32016 acfiuni' reprezendnd 2070 din capitalul social
cu majoritatea voturilor aclionarilor prezenlil

IIOT,iR.f,STE
exprimate, indicatorii tehnico ' economici ai sisr€m€lor
independente de benzi de bagaj€ cu conveiere de mari dim€nsiuni incluse in cad.ul
proiectului de investilii ,,CONSTRUIRE TERMINAL SOSIRI CURSE EXTERNE PASAGERI",
in conformitate cu art.14 alin.(4) lit.o din Statutul soci€te$i 9i conform Memodului iustiticativ

l. Aprobtr, cu majoritatea voturilor

nr. 3225E din 04.12.2018.
AprobS, cu majoritatea voturilor €xprimate, in temeiul prevederilor art. 38, 39 9i 215 din Legea
societatilor nr.31/1990 republicate, cu modificdrile 9i completarile ulterioare, itraintarea ctrtre
judecatorul delegat de pe langd Registrul Comertului a propunerii de numire a evaluatorului
autorizat ABA MANAGEMENT SRL, cu s€diul social in Timigoara, Str' StuParilor, nr' 10, jud
Timis, CUI 3686664 dir data de 05.04.1993, cu nr. de ordine in Registrul Come4ului
13511416/25.03.1993, avand autorizaJie de membru corporativ nr' 0074/01.01.2018 (ANEVAR)' in
vederea evaluerii terenurilor lnscrise in CF 406095 Ghiroda $i CF 400528 Ghiroda

imputerniceste pe pretedintele Consiliului de Administralie dl. Mocan Marisn Liviu pentru a
semna in numele actionarilor hot[rarea Adunbrii Generale a Aclionarilor S.N (Aeroportul
Intemational Timigoara - Traian Vuia> S.A. 9i procesul verbal al $edintei, in temeiul Prevederilor
art.l3 I din Legea nr.31/1990.
imputernicegte pe secretarul Adunarii Generale a AcJionarilor - Trdistaru Antonitre, pentru
lndeptinir€a formalitdlilor de inregistrare a menliunilor corespunzitoare la Oficiul Registrului
Come4ului de pe langd Tribunalul Timi$ gi sernna.ea fomularului nr'30 privind prelucrarea datelor
cu caracter personal 9i de publicare a prezentei hodreri in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IVa, in confornitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul Societdlii (HG 1096/2008)
Presedintele Consiliului de Admin
(Aeroportul
International Timisoara -.T6tArLIf
S.N.

Prezenta hofirare a fost incheiatl azi, 21.01'2019 in 4 (patru)
Ministerului TransDorturilor. de cStre Secretarul Aduntrrii Generale A

