KOM DOORS FACTORY S.R.L.
Sibiu, str. Andrei Mureșanu, nr. 11A, jud. Sibiu
C.U.I. 37848060
Nr. reg. Comerțului J32/980/2017
Capital social subscris vărsat: 200 lei

DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
Nr. 2/06.05.2019
Subsemnatul TĂMAȘ LAURIAN, cetățean român, în calitate de asociat unic al societății KOM
DOORS FACTORY S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. Andrei Mureșanu, nr. 11A, jud. Sibiu, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/980/2017, cod unic de
înregistrare 37848060, în baza art. 196^1, alin. (2), art. 113, lit. h), art. 243 2 alin. (5), art. 2433 alin. (5)
din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, emit
prezenta
DECIZIE
Art. 1. Se aprobă, în principiu, fuziunea prin absorbție a societăților KOM DOORS FACTORY
S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. Andrei Mureșanu, nr. 11A, jud. Sibiu, J32/980/2017, CUI 37848060
(societate absorbantă) și societatea KOM DOORS AUTOMATIC S.R.L., cu sediul în sat Săcădate (Oraș
Avrig), nr. 294, jud. Sibiu, J32/928/2011, CUI 29163014 (societate absorbită).
Fuziunea prin absorbție va avea loc prin dizolvare fără lichidare a societății absorbite și
transmiterea universală a patrimoniului acesteia (active și pasive) către societatea absorbantă,
urmată de radierea societății absorbite din Registrul Comerțului.
Art. 2. Se aprobă întocmirea proiectului de fuziune a celor două societăți, potrivit dispozițiilor
art. 241 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, publicitatea acestuia urmând a
fi asigurată prin publicarea pe site-ul societății absorbante www.fabricadeuși.ro și pe site-ul societății
absorbite www.komdoors.ro.
Art. 3. Subsemnatul, asociat unic, decid totodată neexaminarea proiectului de fuziune de către
un expert desemnat și neîntocmirea separată a raportului scris prevăzut conform art. 243 2, alin. 1 din
Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată.
De asemenea, nu este necesară nici comunicarea informațiilor prevăzute la art. 243 2 alin. 4 din
Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată.
Art. 4. Întrucât capitalurile proprii ale societății absorbante KOM DOORS FACTORY S.R.L. sunt
negative, pentru determinarea raportului de schimb al părților sociale, se stabilește valoarea
contabilă a unei părți sociale a societății KOM DOORS FACTORY S.R.L. la nivelul valorii nominale a unei
părți sociale, respectiv 10 lei.
Art. 5. Se stabilește ca dată a fuziunii data de înregistrare la Registrul Comerțului a deciziilor
asociaților unici de aprobare a fuziunii.
Art. 6. Se împuternicește domnul administrator Comăniceanu Florian, cetățean român, născut
la data de 11.03.1976, în municipiul București, domiciliat în Sibiu, str. Andrei Mureșanu, nr. 11A, jud.
Sibiu, identificat cu CI seria SB nr. 834937, eliberată de SPCLEP Sibiu la data de 26.02.2018, CNP
1760311451511, în vederea semnării proiectului de fuziune și a tuturor documentelor necesare în
vederea realizării procesului de fuziune.
Prezenta decizie a fost emisă azi, 06.05.2019, la Sibiu, în două exemplare.
ASOCIAT UNIC,
TĂMAȘ Laurian

