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ACŢIONAR 
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CNP / CUI / B.I. 

 

Nr.acţiuni: 

Nr.voturi: 

Semnătura  
  

 1. Se aprobă alegerea secretariatului şedinţei AGOA dintre 

acţionarii societăţii, în conformitate  cu prevederile Legii 31/1990 

art. 129, al. (21) :            - Ioan Leuştean 

                                        - Elvira Bulai 

    

1. 2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie 

pentru anul 2013  

   

2. 3. Se aprobă  Situaţiile  financiare  individuale pentru anul 2013,  

însoţite de opinia auditorului financiar independent: venituri totale   

24.913.783 lei; cheltuieli totale 24.469.935 lei; profit brut              

443.848 lei; profit net  727.130 lei  

3.  

    

4. 4. Se aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în 

anul 2013 după cum urmează: 

- profit net de repartizat...................................  727.130 lei 

- rezerve legale............................................         22.192 lei 

- alte rezerve………………………………….  704.938 lei 

   

5. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru 

anul 2013 

   

6. 6. Se aprobă stingerea diferendului cu fostul director general pe 

cale amiabila 

   

7. 7. Se aprobă direcţiile principale de activitate şi Bugetul de Venituri 

şi Cheltuieli  pentru anul 2014 cu următorii indicatori de bază:  - 

cifra de afaceri 23.600.000 lei;  - venituri totale 26.320.000 lei;  - 

cheltuieli totale 24.084.000 lei;   - profit brut 2.236.000 lei 

8. Obiectivele de investiţii se vor realiza numai pe baza notelor de 

fundamentare, aprobate în prealabil de Consiliul de Administraţie. 

   

8. Se aprobă limitele generale de remuneraţie pentru administratori 

şi directorii societăţii, pentru anul 2014, după cum urmează: - pentru 

administratori păstrarea limitelor stabilite de AGOA din 25.11.2013; 

- pentru directorul General 21.300 lei, pentru directorul de vânzări 

9.266 lei şi pentru directorul financiar 8.580 lei. În funcţie de gradul 

de realizare a indicatorilor de performanţă, la sfârşitul anului 2014, 

Consiliul de Administraţie va putea acorda bonusuri care sa se 

situeze, în total, până la maximum 3 % din profitul brut realizat peste 

prevederi.                                                                                                                            

Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie pentru a negocia si 

încheia cu directorii executivi contractul de management şi să 

asigure retribuirea  in limitele stabilite de AGOA.     

   

9. 9 Se aprobă data de 02.05.2014 ca dată de identificare a acţionarilor 

care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng 

efectele hotărârilor AGOA. 
 

   

 
 


