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PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
Societatea Comercială
BON-SAN FARM - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al Societății Comerciale BON-SAN
FARM - S.R.L., cu sediul în satul Jebel, comuna Jebel,
com. Jebel, județul Timiș, înregistrată sub nr.
J35/2011/2002, cod unic de înregistrare 15069840, care
a fost înregistrat sub nr. 9551 din 11.02.2014.
(1/3.434.113)
Societatea
HOTPOINT NETWORK - S.R.L.
HOTĂRÂRE
a adunării generale a asociaților HOTPOINT
NETWORK - S.R.L., sediul în București, str.
Londra nr. 16, et. 1, ap. 7, sectorul 1, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
J40/6246/2011, C.U.I. 28520461
Asociații HOTPOINT NETWORK - S.R.L.
(„Societatea”), deținând 100% capitalul social al
Societății, respectiv:
1) AISPA LIMITED., persoană juridică cipriotă, cu
sediul în Cipru, Nicosia, str. Afroditis nr. 25, et. 2, ap. 204,
cod poștal 1666, înregistrată la Registrul Comerțului din

Republica Cipru sub nr. 104294, reprezentată de dna
Varzaru Cristina Iuliana, și
2) ROBU CRISTINA, cetățean român, sex feminin,
căsătorită, născută la data de 30.11.1955, în Oltenița,
județul Călărași, fiica lui Ioan și Vasilica, domiciliată în
București, bd. Ferdinand I nr. 97, bl. P17, sc. A, et. 1, ap.
2, sectorul 2, posesoare a CI seria RR nr. 281271
eliberată de Secția 1 Poliție la data de 10.02.2004, CNP
2551130400460,
întruniți în Adunarea Generală a Asociaților Societății,
cu renunțare la toate condițiile legale și statutare de
convocare a Adunării Generale a Asociaților, decid în
unanimitate după cum urmează:
1. Se aprobă revocarea dnei ROBU CRISTINA din
poziția de administrator, descărcarea acesteia de
gestiunea efectuată pe durata exercitării poziției de
administrator și numirea în poziția de administrator a dlui
UNGUREANU FELIX DANIEL, pe durată nelimitată.
2. Ca urmare a hotărârii de la punctul 1 de mai sus,
primul paragraf al art. 14 din Actul Constitutiv al Societății
(Administrarea societății) se modifică și va avea
următorul conținut:
„Administrator al societății este:
UNGUREANU FELIX-DANIEL, cetățean român, fiul
Mariei și al lui Gheorghe, născut în com. Țibana, jud. Iași,
la data de 13.10.1973, domiciliat în București, sect. 3, bd.
Hristo Botev nr. 22, et. 2, ap. 11, identificat cu cartea de
identitate seria RT nr. 534808, CNP 1731013133673, cu
puteri limitate de Actul Constitutiv și de normele legale în
vigoare, durata mandatului fiind nelimitată.”
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3. La finalul art. 14 din Actul Constitutiv al Societății
(Administrarea societății) se adaugă un nou paragraf
care va avea următorul conținut:
„Administratorul va avea dreptul să transmită puterea
de reprezentare a societății, inclusiv, fără a se limita la
dreptul de semnătură pentru efectuarea de operațiuni
bancare.”
4. Se aprobă versiunea consolidată a Actului
Constitutiv al Societății încorporând modificările aprobate
la punctul 2 și 3 de mai sus.
5. Se împuternicește dna Ana Pupăză, cetățean
român, domiciliată în București, sectorul 2, Calea Moșilor
nr. 221, bl. 31A, sc. 2, et. 7, ap. 59, identificată cu C.I.
seria RX nr. 312340, eliberată de S.E.P. la data de
26.05.2005 valabil până la data de 26.08.2015 și/sau
orice alt avocat al SCA Țuca Zbârcea și Asociații, ca, în
numele Societății și al asociaților, să acționeze cu deplină
putere și autoritate în vederea înregistrării la Registrul
Comerțului și a aducerii la îndeplinire a prezentei
hotărâri, inclusiv, dar fără limitare, să redacteze,
semneze, depună și primească oricare și toate
documentele și cererile și să întreprindă oricare și toate
procedurile necesare potrivit legii în numele și pe seama
Societății și/sau asociaților în fața oricărei autorități din
România.
Această hotărâre a fost semnată azi, 30 ianuarie
2014, în 4 (patru) exemplare originale, în limba română.
(2/3.434.573)
Societatea Comercială
MATEO 94 PROD COM - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
MATEO 94 PROD COM - S.R.L., cu sediul în București,
sectorul 2, strada Ștefan Ciucă nr. 7, parter, înregistrată
sub nr. J40/3505/1994, cod unic de înregistrare 6271157,
care a fost înregistrat sub nr. 43169 din 06.02.2014.
(3/3.434.584)
Societatea Comercială
GLOBAL TRADING MANAGEMENT - S.R.L.
HOTĂRÂRE
din 24.01.2014 a adunării generale a asociaților
CLERC XAVIER LOUIS ULYSSE, cetățean francez,
născut în Bonneville (74), Franța la data de 23.12.1975,
domiciliat în 236 Rue des Fleurs, Cluses (74), Franța,

identificat cu carte de identitate nr. 051274200050,
eliberată de Sous-Prefecture de Bonneville (74) la data
de 01.12.2005,
LORTHIOS MICHEL ROBERT JULIEN, cetățean
francez, născut în Henin-Beaumont, Franța la data de
31.03.1953, domiciliat în 840 Route de la Mollaz - BP
600023, Saint-Gervais-Les-Bains, Franța, identificat cu
carte de identitate nr. 110974201662, eliberată de SousPrefecture de Bonneville (74) la data de 30.09.2011;
GLIERE MATTHIEU, ERIC, cetățean francez, născut
în Scionzier (74), Franța la data de 11.11.1975, domiciliat
în 14 Rue de la Crosaz, 74130 Scionzier, Franța,
identificat cu pașaportul nr. 06HR11716, eliberat de
Préfer de la Haute-Savoie la data de 18.04.2006,
în calitate de asociați ai S.C. GLOBAL TRADING
MANAGEMENT - S.R.L. am hotărât după cum urmează:
Cesionarea de către CLERC XAVIER LOUIS ULYSSE
a 34 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare și cu o
valoare totală de 340 lei din capitalul social al S.C.
GLOBAL TRADING MANAGEMENT - S.R.L. către
GLIERE MATTHIEU, ERIC.
Cesionarea de către CLERC XAVIER LOUIS ULYSSE
a 32 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare și cu o
valoare totală de 320 lei din capitalul social al S.C.
GLOBAL TRADING MANAGEMENT - S.R.L. către
LORTHIOS MICHEL ROBERT JULIEN.
Ca urmare a acestora, GLIERE MATTHIEU, ERIC și
LORTHIOS MICHEL ROBERT JULIEN rămân asociați ai
societății S.C. GLOBAL TRADING MANAGEMENT S.R.L.- S.R.L. având cota parte de participare câte 50%
fiecare, iar CLERC XAVIER LOUIS ULYSSE iese din
acționariatul societății.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate.
(4/3.434.601)
Societatea Comercială
GLOBAL TRADING MANAGEMENT - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
GLOBAL TRADING MANAGEMENT - S.R.L., cu sediul în
București, sectorul 5, Calea 13 Septembrie nr. 90,
Complex Multifuncțional Grand, spațiul 4.01, camera 19,
etaj 4, înregistrată sub nr. J40/8857/2013, cod unic de
înregistrare 32011130, care a fost înregistrat sub nr.
43416 din 6.02.2014.
(5/3.434.602)

