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Smaranda Brebeanu - DIRECTORUL Oficiului Registrului Comeqului de pe Hinga Tribunalul
Dambovita
Pe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 12256 din data 08.05.2015 pentru METEX
S.A., cod unic de inregistrare: 912767, numar de ordine in registrul comeqului: 115/299/2015.

DIRECTORUL
Asupra cererii de fata:
,
Prin cererea inregistrata sub nr. 12256 din data 08.05.2015 s-a solicitat, numre expert pentru
exercitarea dreptului de retragere.
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare.
Examinand inscrisurile mentionate DIRECTORUL, constatand ca sunt indeplinite cerintele
legale, in conformitate cu art. 1,2 ~i 6 din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari ~i completari prin
Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale Legii
nr.26/1990, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i ale Legii 359/2004 cu
modificarile ~i completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in
registrul comertului a modificarilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN CONDITIILE LEGII
DISPUNE
Admite cererea a~a cum a fost formulata ~i dispune in temeiul art. 134 alin 4 din Legea 3111990
si art. 6 alin 1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 17 din 28.11.2014, numirea
expertului evaluator ZAMFIR CRISTINA MIHAELA, membru ANEA VAR, avand legitimatia 17257,
pentru a stabili pretul ce urmeaza a fi platit de societate pentru actiunile detinute de actionarii ce
exercita dreptul de retragere din societate.
Dispune publicareain Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii.
Executorie de drept.
•
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Dambovita in conditiile art. 6 alin. (3)(5) ~i urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprob.at.a cu. ID<J,c,iJ.fu;~-ri
~i completari prin Legea nr. 84/2010.
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