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RREEZZUULLTTAATTEELLEE  VVOOTTUULLUUII    
 

AADDUUNNAARREEAA  GGEENNEERRAALLĂĂ  OORRDDIINNAARRĂĂ  AA  AACCŢŢIIOONNAARRIILLOORR    
ŞŞEEDDIINNŢŢAA  DDIINN  2299..0044..22001133  

 
DDAATTAA  DDEE  RREEFFEERRIINNŢŢĂĂ::  16.04.2013 
DDAATTAA  DDEE  ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAARREE :  17.05.2013 

Drepturi de vot: 218.821.038 

PPUUNNCCTT  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII  
VVOOTTUURRII  ((**))  

PPeennttrruu  IImmppoottrriivvaa  AAbbttiinneerree  

1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare 
pe anul 2012, pe baza Raportului anual şi al auditorului, pentru 
exerciţiul financiar 2012.  

76.36% - - 

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie privind 
repartizarea integrală a profitului aferent anului 2012 la surse proprii 
de dezvoltare. 

73.32% 3.04% - 

3. Pronunţarea asupra gestiunii Consiliului de Administraţie şi 
aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru 
exerciţiul financiar 2012; 

76.36% - - 

4. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la 
verificarea şi certificarea bilanţului contabil şi a situaţiilor financiare 
încheiate la 31.12.2012. 

76.36% - - 

5. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern şi durata 
minimă a contractului de audit, ca urmare a  expirării contractului; 

75.41% 0.95% - 

6. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri 
şi Cheltuieli pe anul 2013 şi a programului de investitii pentru anul 
2012; 

76.36% - - 

7. Revocarea Consiliului de Administrație al S.C.COMPA S.A. 75.41% 0.95% - 

8. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație, prin metoda 
votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art.235, alin.(1) din 
legea 297/2004 privind piața de capital, stabilirea duratei mandatului 
și a indemnizației, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată cu 
modificările și completările ulterioare.                                         (**) 

75.41% 0.95% - 
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PPUUNNCCTT  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII  
VVOOTTUURRII  ((**))  

PPeennttrruu  IImmppoottrriivvaa  AAbbttiinneerree  

8.1. DEAC IOAN 157,549,674 - - 

8.2. MICLEA IOAN 157,434,552 - - 

8.3. BALTEŞ NICOLAE 3,899,000 - - 

8.4. BENCHEA CORNEL 157,434,552 - - 

8.5. MAXIM MIRCEA FLORIN 157,434,552 - - 

8.6. VELŢAN ILIE-MARIUS 190,817,170 - - 

9. Aprobarea datei de 17.05.2013 ca dată de înregistrare 
pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor adunării ordinare a acţionarilor, în conformitate cu 
dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. 

76.36% - - 

10. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini 
formalităţile de publicitate şi inregistrare a hotărârilor şedinţei, 
inclusiv semnarea acestora 

76.36% - - 

 (*) Procentele exprimă ponderea opţiunii de vot în numărul total de drepturi de vot. 

(**) Numarul total de voturi cumulate a fost de 824,569,500 

 


