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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 2016    

2. 3. Se aprobă  Situaţiile  financiare  individuale pentru anul 2016,  însoţite de opinia 

auditorului financiar independent     

3. 4. Se aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2016 după cum 

urmează: 

- profit net de repartizat................................... 2.105.150 lei  
- rezerve legale............................................        126.928 lei 

- dividende……………………………………..…1.175.551,45 lei/ 0,0045 lei brut/actiune 

- Participarea CA la profit …. ………………….63.150 lei 
- alte rezerve……………………………………….739.520,55 lei 

Nota: Data plății dividendelor: 22.06.2017, 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 2016    

5. 6. Se aprobă direcţiile principale de activitate şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli  pentru 

anul 2017cu următorii indicatori de bază:  
- cifra de afaceri …….. 40.870.000  lei;   

- venituri totale ……… 41.414.852 lei;   

- cheltuieli totale.. ….. 16.038.178 lei;    
- profit net ..………....... 2.615.729 lei 

6. Obiectivele de investiţii să se realizeze numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate 

în prealabil de Consiliul de Administraţie. 

   

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

provizionului corespunzator, in suma de 63.150 lei,  in aceasta suma fiind incluse si 

contributiile societatii  

   

8. Se aprobă limitele generale de remuneraţie pentru administratori şi directorii 

societăţii, pentru anul 2017, după cum urmează: - pentru administratori se păstrează 

limitele stabilite de AGOA din 14.04.2014; - pentru directorul General 16.800 lei, pentru 

Directorul de Vânzări 6.499 lei, pentru Directorul Financiar 6.018 lei și pentru 

Directorul Operatiuni  6.522 lei, aceste sume fiind sume nete..  În funcţie de gradul de 

realizare a indicatorilor de performanță colectivi si individual, la sfârșitul anului 2017, 

Consiliul de Administraţie va putea acorda remuneratia variabila directorilor, dar 

aceasta remuneratie sa se situeze in urmatoarele limite: 

a)  Premii - in limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizatii realizate, cu 

incadrarea in Bugetul de venituri si cheltuie aprobat de Adunarea Generala Ordinata a 

Actionarilor  

b)Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, in conditiile 

indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti. Împuternicirea  Consiliului de 

Administraţie pentru a negocia si încheia cu directorii executivi contractul de 

management şi a asigura retribuirea  in limitele stabilite de AGOA       

   

7. 9. Se aprobă data de 08.06.2017 (ex-date 07.06.2017) 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”. 


