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Raport curent 

conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018  

și codului BVB în calitate de administrator de SMT 

 

 

Data raportului: 21.12.2020 

Denumirea Emitentului: ARTPRINT S.A. 

Adresa:  București, Str. Sulina 26, sector 5 

Telefon: 021 336 36 33 

Cod Unic de Înregistrare 401053 

Nr. Reg. Com: J40/2076/1991 

Capital social subscris și vărsat: 1.010.100 lei 

Piața pe care se tranzacționează  

valorile mobiliare: 

SMT  

obligațiuni corporative, simbol ATPR23 

 

 

ARTPRINT S.A. informează investitorii și părțile interesate cu privire la hotărârea Adunării Generale 

Extraordinare a Acționarilor societății, întrunită legal și statutar la data de 21.12.2020, având 

următorul conținut: 

 

Rezoluția 1 

Se aprobă cu unanimitate de voturi modificarea actului constitutiv al Societății, după cum urmează: 

Art. 6.3 se completează și va avea următorul cuprins: 

6.3. Activităţile secundare care pot fi desfăşurate de către Societate sunt următoarele: 
 

• Cod CAEN 0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor 

producătoare de semințe oleaginoase;  

• Cod CAEN 0113-Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și a tuberculilor;  

• Cod CAEN 0119-Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;  
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• Cod CAEN 0125-Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi 

fructiferi;  

• Cod CAEN 0128-Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de 

uz farmaceutic;  

• Cod CAEN 0129-Cultivarea altor plante permanente;  

• Cod CAEN 0130-Cultivarea plantelor pentru înmulțire;  

• Cod CAEN0141-Creșterea bovinelor de lapte;  

• Cod CAEN 0142-Creșterea altor bovine;  

• Cod CAEN 0146-Creșterea porcinelor;  

• Cod CAEN 0161-Activități auxiliare pentru producția vegetală;  

• Cod CAEN0163-Activități după recoltare; 

• Cod CAEN 0164-Pregătirea semințelor;  

• Cod CAEN1039-Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.;  

• Cod CAEN 1091-Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;  

• Cod CAEN1610-Tăierea și rindeluirea lemnului;  

• Cod CAEN 1621-Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn;  

• Cod CAEN 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții; 

• Cod CAEN1624-Fabricarea ambalajelor din lemn;  

• Cod CAEN 1629-Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din 

alte material vegetale împletite;  

• Cod CAEN 1721-Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton; 

• Cod CAEN 1722-Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton; 

• Cod CAEN1723-Fabricarea articolelor de papetărie;  
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• Cod CAEN1811-Tipărirea ziarelor;  

• Cod CAEN 1812-Alte activități de tipărire n.c.a.; 

• Cod CAEN1813-Servicii pregătitoare pentru pretipărire;  

• Cod CAEN1814-Legătorie și servicii conexe;  

• Cod CAEN 3240-Fabricarea jocurilor și jucăriilor;  

• Cod CAEN3299-Fabricarea altor produse manufacturiere n.ca.;  

• Cod CAEN 3600-Captarea, tratarea și distribuția apei;  

• Cod CAEN 3700-Colectarea și epurarea apelor uzate;  

• Cod CAEN 4611- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime 

textile și cu semifabricate;  

• Cod CAEN 4619- Intermedieri în comerțul cu produse diverse;  

• Cod CAEN 4621-Comerțul cu ridicata a cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului 

neprelucrat;  

• Cod CAEN 4631-Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;  

• Cod CAEN 4638-Comerț cu ridicata a altor alimente, inclusive pește, crustacee și moluște; 

• Cod CAEN 4639-Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare băuturi și tutun; 

• Cod CAEN4673-Comerț cu ridicata a materialului lemnos și a materialelor de construcție și 

echipamentelor sanitare;  

• Cod CAEN 4675-Comerț cu ridicata al produselor chimice;  

• Cod CAEN 4677-Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;  

• Cod CAEN 4690-Comerț cu ridicata nespecializat;  

• Cod CAEN 4789-Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe ale altor produse; 

• Cod CAEN 4941-Transporturi rutiere de mărfuri;  
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• Cod CAEN 4791- Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet; 

• Cod CAEN 5210-Depozitări;  

• Cod CAEN 5224-Manipulări;  

• Cod CAEN 5811-Activități de editarea cărților;  

• Cod CAEN 5812-Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similar;  

• Cod CAEN 5813-Activități de editare a ziarelor;  

• Cod CAEN 5814-Activități de editare a revistelor și periodicelor;  

• Cod CAEN 5819-Alte activități de editare;  

• Cod CAEN 7311- Activități ale agențiilor de publicitate; 

• Cod CAEN 8130-Activități de întreținere peisagistică. 

 

Rezoluția 2 

Se aprobă împuternicirea domnului Danciu Constantin-Virgil pentru a îndeplini toate și oricare 

dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilității către terțe 

persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, precum și pentru 

implementarea acestora. 

  

Cu stimă, 

 

SC ARTPRINT SA 

Director General 

 

Danciu Constantin-Virgil 
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