GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind unele măsuri referitoare la participarea statului roman reprezentat prin
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale la majorarea capitalului
social al Companiei Naţionale „Poșta Română”- S.A.

În temeiul art.11 lit. l) si m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, precum şi a prevederilor art.
108 din Constituţia României, republicată și al art. 41 din Legea nr. 2/2018 a
bugetului de stat pentru anul 2018,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,
Art. 1. - Se aprobă participarea statului român la majorarea capitalului social al
Companiei Naţionale „Posta Română”- S.A. cu suma de 170.000 mii lei, prin aport
în numerar.
Art. 2. - Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în conformitate
cu prevederile art. 16 din Hotărârea de Guvern nr. 36/2017 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale,
este
mandatat să realizeze, inclusiv prin intermediul mandatelor speciale acordate
reprezentanţilor statului în Adunarea Generală a acţionarilor a Companiei Naţionale
„Posta Română”- S.A majorarea capitalului social al Companiei Naţionale „Posta
Română”-S.A, prin emiterea de actiuni având o valoare nominală de 1 leu, fără
aprobarea vreunei prime de emisiune si cu oferirea spre subscriere acționarului
minoritar a unui numar de acţiuni corespunzător cotei de participare deţinută în
societate, după parcurgerea procedurilor legale în vigoare.
Art. 3. - În vederea aplicării prezentei hotărâri, Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, în calitate de reprezentant al Statului Român este
mandatat să realizeze, inclusiv prin intremediul mandatelor speciale acordate
reprezentanților statului, în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei
Naționale „Posta Română”-S.A., următoarele acțiuni, fără a se limita la acestea:

a) să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor propunerea de majorare
a capitalului social al Companiei Naționale „Posta Română”-S.A., prin emiterea
unui număr de 226.666.667 acțiuni având o valoare nominală de 1 leu, fără
aprobarea vreunei prime de emisiune și cu oferirea spre subscriere acționarului
minoritar a unui număr de 56.666.667 acțiuni, corespunzător cotei de participare
deținută în societate;
b) să mandateze reprezentanții Companiei Naţionale „Posta Română”-S.A.
pentru efectuarea formalităților legale în vederea înregistrării majorării capitalului
social la Oficiul Registrului Comerțului.
Art. 4. - Suma prevăzută la art.1, în bugetul Ministerului Comunicațiilor și
Societății Informaționale se virează de către minister, Companiei Naţionale „Posta
Română”-S.A.
într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului şi se
utilizează pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat.
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