Către,
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
RAPORT CURENT
Raport curent conform: Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 03.11.2009
Denumirea entităţii emitente: SC CORAL SA
Sediul social: Braşov, str. Bazaltului nr. 9-11
Numarul telefon/fax: 0268-413118
Cod unic de înregistrare la ORC: RO 1095009
Număr de ordine în Registrul comerţului: J/08/255/1991
Capital social subscris şi vărsat: 927.025 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB-Rasdaq

I. Evenimente importante de raportat:
In data de 02.11.2009 la sediul SC CORAL SA a avut loc Adunarea generala ordinara a
actionarilor , cu data de referinta 22.10.2009. La adunare au participat 6 actionari, detinand un
numar de 352.572 actiuni, reprezentand 95,09% din capitalul social. In urma dezbaterii
problemelor aflate pe ordineaa de zi, AGOA a aprobat cu unanimitate de voturi

HOTARAREA Nr.5/2009
1. Incetarea mandatului d-lui CALBEAZA VALERIU de membru provizoriu al Consiliului de
administatie, incepand cu data de 01.12.2009;
2. Numirea ca membru al Consiliului de administratie incepand cu data de 01.12.2009 a d-lui
GIRBACEA LUCIAN NECULAE, cetatean roman, nascut la data de 10.10.1990, in judetul
Brasov, Mun. Brasov, cu domiciliul in Com. Moieciu, sat Moieciu de Jos nr. 541 A, judetul
Brasov, cnp 1901010080063; durata mandatului 01.12.2009-30.04.2009; indemnizatia bruta
lunara de 500 lei.
3. Aprobarea datei de 18.11.2009 ca data de inregistrare.
In data de 02.11.2009 la sediul SC CORAL SA a avut loc Adunarea generala
extraordinara a actionarilor, cu data de referinta 22.10.2009. La adunare au participat un
numar de 6 actionari, detinand un numar de 352.572 actiuni, reprezentand 95,09% din
capitalul social. In urma dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi, AGEA a aprobat cu
unanimitate de voturi

HOTARAREA Nr. 6/2009
1. Se aproba modificarea actului constitutiv si actul aditional de modificare a actului
constitutiv, dupa cum urmeaza:
CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL. ACŢIUNILE. Art.6. - Capitalul social, alin.3
va avea urmatorul continut:
„Detinerile de actiuni si aportul la capitalul social al actionarilor incepand cu data de
30.09.2009 este urmatoarea:
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1. Girbacea Rodica Elena= 140.850 actiuni=352.130 lei=37,9850%
2. SIF Transilvania SA= 127.308 actiuni=318.270 lei=34,3324%
3. Girbacea Lucian Nicolae= 42.256 actiuni=105.640 lei=11,3956%
4. Girbacea Teodor Stefan= 42.256 actiuni=105.640 lei=11,3956%
5. Persoane Fizice= 17.903 actiuni= 44.757,50 lei= 4,8281%
6. Persoane Juridice= 235 actiuni= 587,50 lei= 0,0634%
TOTAL= 370.810 actiuni= 927.025 lei= 100%”
CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE. Art. 20. – Numire, organizare,
alin 2 va avea urmatorul continut:
„Consiliul de administratie al societatii va avea incepand cu data de 01.12.2009
urmatoarea componenta:
-GRIGORE DORINA, cetăţean român, născută la data de 19.03.1956, în judeţul
Prahova, localitatea Comarnic, cu domiciliul în mun. Săcele, str. Bolnoc nr. 119, judeţul
Braşov, cnp 2560319080081-preşedinte; durata mandatului- pana la 30.04.2011.
- VEREŞ DIANA, cetăţean român, născută la data de 30.12.1973, in judeţul Braşov,
mun. Braşov, cu domiciliul în mun. Săcele, str. G-ral Dragalina, nr. 46, judeţul Braşov, cnp
2731230461538- membru; durata mandatului-pana la 30.04.2011.
- GIRBACEA LUCIAN NICOLAE, cetatean roman, nascut la data de 10.10.1990, in
judetul Brasov, Mun Brasov, cu domiciliul in Com. Moieciu, sat Moieciu de Jos nr. 541A,
judetul Brasov, cnp 1901010080063-membru; durata mandatului 01.12.2009-30.04.2011.
Funcţia de director general al societăţii, este îndeplinită de preşedintele consiliului de
administraţie, d-na Grigore Dorina.”
2.Se aproba contractarea unui credit de la Banca Comerciala Romana, cu plata in rate pe
termen de 5 ani, garantarea lui prin inscriere de ipoteca de rang I, pentru credit, dobanzi si
comisioane aferente, asupra imobilului proprietatea societatii (teren si constructii), aflat in Mun.
Fagaras, str. Negoiu nr. 134, inscris in CF nr. 101211 a localitatii Fagaras, provenita din
conversia CF nr.1243, nr. cadastral: 2976/1/2/2/2/1; 1877/2/2/1; 2978/2/2/1; 2979/2/2/1;
2976/1/2/2/2/2; 2877/2/2/2; 2978/2/2/2 si 2979/2/2/2, prin emiterea de bilete la ordin si prin
cesionarea de cash-flow detinut de societate la BRD Brasov.
3. Desemnarea d-nei Grigore Dorina, in calitate de presedinte CA, de a semna actul
aditional si actul constitutiv modificat, contractul de credit, de cesiune si contractul de garantie
imobiliara si de a inregistra hotararile adoptate in AGEA;
4. Aprobarea datei de 18.11.2009 ca data de inregistrare.

Presedinte CA,
Grigore Dorina
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