
DUPLICAT

DECLARAȚIE PRIVIND MODUL DE PUBLICARE A

PROIECTULUI DE DIVIZARE PARȚIALĂ SIMETRICĂ(DESPRINDERE ÎN INTERESUL ACȚIONARILOR)
din data de 29.04.2022 a societății

“SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.” 
J18/311/2012, CUI 30267310

Municipiul Târgu Jiu, Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 5, Județ Gorj 
Capital social subscris și vărsat -  270.318.090 Lei 

Societate administrată în sistem dualist

Subscrisa, SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Târgu Jiu, Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 5, Județ Gorj, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 18/311/2012, CUI 30267310 și capital social subscris și vărsat în valoare de 270.318.090 Lei, Societate administrată în sistem dualist, reprezentată prin domnul Daniel BURLAN - președinte al directoratului si domnul Gigei JIANU - membru al directoratului (denumită în cele ce urmează „Societatea divizată"), în calitate de Societate divizată, ca urmare a divizării parțiale în interesul acționarilor decisă în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 16 din data de 26.08.2021 de aprobare în principiu a divizării parțiale a SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA 
S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul acesteia și transferul acestei părți către o societate beneficiară în curs de constituire, SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. (conform Dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 34255/08.04.2022 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj), și având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 7 din data de 29.04.2022 de aprobare a modalității de publicare a proiectului de divizare, în baza art. 242 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, precum și conform Proiectului de divizare parțială, declarăm prin prezenta că publicarea proiectului de divizare a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. se va face cu cel puțin 30 de zile înaintea datei ședinței în care adunarea generală extraordinară urmează să aprobe divizarea parțială simetrică, prin următoarele modalități cumulative:

(i) în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor art. 242 alin. (2)1



din Legea societăților nr. 31/1990;
(ii) pe propria pagină web a Societății și cu titlu gratuit pe pagina web a Registrului Comerțului, conform prevederilor art. 242A1, 242A2 și 242A3 din Legea societăților nr. 31/1990.Redactată într-un exemplar original și 5 (cinci) duplicate.

Președinte al Directoratului, ss. Daniel BURLAN Membru al Directoratului, ss. Gigei JIANU

ROMANIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL
NICOLAE POPESCU-BEJAT
Strada T. Vladimirescu nr.17, et. 1, Tg-Jiu, județul Gorj
Licența de funcționare nr.3518/3090/23.12.2013

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1119
Anul 2022, luna mai, ziua 02

în fața mea, NICOLAE POPESCU-BEJAT, notar public, la sediul Societății Com
plexul Energetic Oltenia SA, situat în municipiul Tg-Jiu, strada Alexandru loan Cuza nr.5, 
județul Gorj, s-au prezentat:

BURLAN DANIEL, cetățean român, născut la data de 25.01.1965 în orașul Baia de 
Aramă, județul Mehedinți, cu domiciliul în municipiul Motru, strada Macului nr.17, județul 
Gorj. identificat prin CI seria GZ nr.684765/30.01.2018, eliberată de SPCLEP Motru, CNP 
1650125180029,

JIANU GIGEL, cetățean român, CNP 1680924250014, domiciliat în municipiul Mo
tru, strada Mărului nr.3, bloc M2, scara 1, etaj 1, apartament 3, județul Gorj, identificat prin 
C.I. seria GZ nr.672555. eliberată de S.P.C.L.E.P. Motru la data de 21.09.2017,

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în 
act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul 
exemplar.

în temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 
36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, SE DECLARĂ AUTENTIC 
PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul de 47,60 lei, inclusiv TVA 19% - 7,60 lei, achitat cu bon fiscal.
NOTAR PUBLIC,

NICOLAE POPESCU-BEJAT
Prezentul duplicat s-a întocmit în 5 exemplare de NICOLAE POPESCU-BEJA T,


