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RREEZZUULLTTAATTEELLEE  VVOOTTUULLUUII    
 

AADDUUNNAARREEAA  GGEENNEERRAALLĂĂ  OORRDDIINNAARRĂĂ  AA  AACCŢŢIIOONNAARRIILLOORR    
ŞŞEEDDIINNŢŢAA  DDIINN  2288..0044..22001144  

 
DDAATTAA  DDEE  RREEFFEERRIINNŢŢĂĂ::  14.04.2014 
DDAATTAA  DDEE  ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAARREE :  16.05.2014 

Total drepturi de vot: 218,821,038 

PPUUNNCCTT  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII  

VVOOTTUURRII  ((**))  

PPeennttrruu  IImmppoottrriivvă  AAbbţiinneerree  
Nr. 

acţiuni % Nr. 
acţiuni % Nr. 

acţiuni % 

1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor 
financiare anuale individuale întocmite pentru exerciţiul 
financiar 2013, pe baza Rapoartelor prezentate de 
Consiliul de Administraţie, însoţite de opinia auditorului 
financiar.  

13
5,2

44
,54

1 

61.81 - - - - 

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administraţie 
privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 
2013 la surse proprii de dezvoltare. 13

5,2
44

,54
1 

61.81 - - - - 

3. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor 
financiare consolidate la data de 31.12.2013, pe baza 
rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie si 
de auditorul financiar 13

5,2
44

,54
1 

61.81 - - - - 

4. Pronunţarea asupra gestiunii Consiliului de 
Administraţie şi aprobarea descărcării de gestiune a 
Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 
2013  13

5,2
05

,54
1 

61.79 - - 

39
,00

0 

0.02 

5. Fixarea remuneraţiei cuvenită membrilor Consiliului 
de Administraţie, pentru exerciţiul în curs. 

13
5,2

44
,5

41
 

61.81 - - - - 

6. Prezentarea rapoartelor auditorului financiar cu 
privire la verificarea şi certificarea bilanţului contabil şi a 
situaţiilor financiare individuale şi consolidate încheiate 
la 31.12.2013 13

5,2
44

,54
1 

61.81 - - - - 
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PPUUNNCCTT  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII  

VVOOTTUURRII  ((**))  

PPeennttrruu  IImmppoottrriivvă  AAbbţiinneerree  
Nr. 

acţiuni % Nr. 
acţiuni % Nr. 

acţiuni % 

7. Stabilirea auditorului financiar extern, fixarea duratei 
minime a contractului de audit şi mandatarea 
persoanelor împuternicite din partea societăţii să 
semneze contractul de audit. 13

5,2
44

,54
1 

61.81 - - - - 

8.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli pe anul 2014 şi a programului de 
investiţii pentru anul 2014; 13

5,2
44

,54
1 

61.81 - - - - 

9. Aprobarea datei de 16.05.2014 ca dată de 
înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra 
cărora se  răsfrâng efectele hotărârilor adunării ordinare 
a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.238 din 
Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital. 

13
5,2

44
,54

1 
61.81 - - - - 

10. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini 
formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârilor 
şedinţei, inclusiv semnarea acestora. 13

5,
24

4,5
41

 

61.81 - - - - 

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

Voturi anulate:0; 
Voturi neexprimate: 0. 


