
SC. GRAND- SA
TG-MURES
P-ta VICTORIEI NR.28-30
J-26/197/1990
CUI: 1208434

CONVOCATOR

Subsemnatul Udrescu Iulian, CNP 1521023264377, cu domiciliul în localitatea Corunca,
str.  Calea  Sighisoarei,  nr.  424,  jud.  Mures,  auditor  financiar,  conform  certificat  nr.
1257/2001, eliberat Camera Auditorilor Financiari din România, numit  în baza art. 160
alin. 3  din Legea nr. 31/1990, în calitate de auditor/cenzor la SC. GRAND –SA, cu sediul
Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.28-30; J-26/197/1990, CUI: 1208434;
Având în vedere că administratorul unic al SC. GRAND-SA, d-na Pescar Claudia Carmen,
CNP  2620903261450  cu  domiciliul  în  Reghin,  str.  Crizantemelor  nr.  17,  care  avea
calitatea unica de reprezentant legal  al societăţii,  a decedat,  situaţie  consemnată în
Certificatul de deces  Seria D.10 nr. 571953; 
În baza art. 137 ind. 2 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 se convoacă Adunarea Generală
Ordinară a  Acţionarilor  ,  pentru data de 10.10.  2018,  ora 12,00,  la  sediul  societăţii
situat în Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.28-30, cu următoarea ordine de zi:
1.  .  Numirea administratorului  unic  la  SC.  GRAND SA cu sediul  in  Tîrgu Mureş,  P-ţa
Victoriei  nr.  28-30,  J-26/197/1990  ,  CUI:  1208434,  în  persoana  d-rei  PESCAR  ANCA-
IOANA,  cetăţean  român,  CNP.  2851119261971,  nascută  la  data  de  19.11.1985   în
localitatea Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul în Târgu Mureş, str. Călăraşilor nr. 10,
ap.11, jud. Mureş, posesor a CI seria MS nr.918600, eliberat de SPCLEP Tîrgu Mures la
07.03.2016.
Durata mandatului este de 4 ani  începând cu data de 10.10.2018.
Eventualele propuneri din partea acţionarilor de numire în funcţia de administrator a
altei persoane, se pot face cu minim 17 zile înaintea termenului stabilit pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor.
În cazul în care Adunarea Generală Ordinară convocată, nu îndeplineste condiţiile legale
pentru  a  avea  loc  pe  data  de  10.10.2018,  o  nouă  şedinţă  se  va  ţine  în  data  de
12.10.2018, ora 12,00, la sediul societăţii, cu aceaşi ordine de zi.
Data de referinţă  pentru acţionarii cu drept de vot este data de 08.10.2018.

Cenzor/Auditor financiar
          Udrescu Iulian


