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ACŢIONAR 

Numele 

 

 

Prenumele  

 

 

CNP / CUI / B.I. 

 

 

Nr.acţiuni: 

 

 

Nr.voturi: 

 

 

Semnătura/Ștampila 

  

 1. Se aprobă alegerea secretariatului şedinţei AGOA dintre acţionarii societăţii, în 
conformitate  cu prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :             

                                        - Ilie Mihăilescu 

                                        - Elvira Bulai 

    

1. 2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2015    

2. 3. Se aprobă  Situaţiile  financiare  individuale pentru anul 2015,  însoţite de opinia 

auditorului financiar independent     

3. 4. Se aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2015 după cum 

urmează: 
- profit net de repartizat................................... 2.243.040 lei  

- rezerve legale............................................        134.436 lei 

- dividende……………………………………..…1.199.542,30 lei/ 0,005 lei/actiune 
- Participarea CA la profit …. ………………….98.010 lei 

- alte rezerve……………………………………….811.051,70 lei 

Nota: Data plății dividendelor: 22.06.2016, dar nu mai târziu de 6 luni de la data 
adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor. 

 

   

4. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2015    

5. 6. Se aprobă direcţiile principale de activitate şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli  pentru 
anul 2016 cu următorii indicatori de bază:  

- cifra de afaceri …….. 32.870.000  lei;   

- venituri totale ……… 33.636.000 lei;   
- cheltuieli totale.. ….. 31.134.000 lei;    

- profit net ..………....... 2.502.000 lei 

6. Obiectivele de investiţii să se realizeze numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate 
în prealabil de Consiliul de Administraţie. 

   

7. Se aleg doi administratori pentru completarea locurilor vacante ca urmare a demisiei unora dintre adminsitratorii societatii. 

pentru perioada ramasă din mandatul 2013-2017, astfel: 
 

7. ZORZOLAN VICENTIU-OCTAVIAN    

TRIFA AURELIAN MIRCEA RADU    

8. Se aprobă participarea administratorilor la profitul net obtinut inainte de calcularea 

provizionului corespunzator, in suma de 98.010 lei,  in aceasta suma fiind incluse si 

contributiile societatii  

   

9. Se aprobă limitele generale de remuneraţie pentru administratori şi directorii 
societăţii, pentru anul 2016, după cum urmează: - pentru administratori se păstrează 

limitele stabilite de AGOA din 14.04.2014; - pentru directorul General 21.300 lei, 

pentru Directorul de Vânzări 9.266 lei, pentru Directorul Financiar 8.580 lei și pentru 
Directorul Operatiuni  9.300 lei.  În funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de 

performanţă, la sfârşitul anului 2016, Consiliul de Administraţie să poată acorda 

bonusuri care sa se situeze, în total, pâmă la maximum 3% din profitul brut realizat..       

   

8. 10 Se aprobă data de 08.06.2016 (ex-date 07.06.2016) ca dată de identificare a 
acţionarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng 

efectele hotărârilor AGOA. 

 

   

Pentru transmiterea buletinul de vot prin corespondență și a documentelor însoțitoare (copia actului de identitate sau 

certificatului de înregistrare al acţionarului)  prin poștă sau orice formă de curierat, vor fi respectate următoarele cerințe:  

 Buletinul de vot prin corespondență, completat și semnat în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se 

menționează în clar și cu majuscule: „Buletin de vot prin corespondență – nume, prenume/denumire acționar, CNP/CUI”;  

 Plicul menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se 

menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGA”. 


