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          PROIECT 

 

HOTĂRÂRE nr.1 

adoptată în şedinţa Adunării Generale Ordinare  a Acţionarilor 

societatii TRANSGEX S.A. din data de  10/11.04.2017 

 

Având în vedere: 

-dezbaterile  care au avut loc cu privire la punctele  inscrise pe ordinea de zi si consemnate in  procesul -verbal 

de sedinta la  AGOA  Societatii Transgex SA  din data de 10/11.04.2017 

  -  prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale republicată cu modificarile ulterioare, Legii nr. 

297/2004, regulamentelor CNVM/ASF si ale actului constitutiv al societăţii, 

        Adunarea Generala Ordinara  a Acţionarilor din data 10/11.04.2017, ora 13, ( data de referinta 

31.03.2017) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal 

intrunita in prezenta unui numar de _________actionari  prezenti personal , prin reprezentanti, sau care si-au 

exprimat votul prin corespondenta, detinatori a unui numar de  ____________ actiuni cu drept de vot, ce 

reprezinta ______% din capitalul social si___________% din totalul drepturilor de vot ,  

 

 HOTARASTE: 

   
   Art.1 Se aprobă/Se respinge situatiile financiare ale exerciţiului financiar 2016, pe baza Raportului 

Consiliul de administratie şi a Raportului auditorului financiar;  Raportul anual pentru 2016. 

Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_________, din care: „ pentru ”______, „impotrivă”________, 

„abţinere”________ . 
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Art.2 Se aprobă/Se respinge - modalitatile de  repartizare pe destinatii a profitului net realizat in  anul 2016 

in suma de 3.121.327,50 lei  conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar 

2016, astfel: rezerva legala 192.233 lei, alte rezerve din facilitati fiscale profit reinvestit 127.548,45 lei, 

acoperirea pierderii contabile aferente anului 2014 in suma de 331.790,59 lei,   dividende 2.469.755,46 lei;  

     - distribuirii soldului contului 1175.02 « Rezultatul reportat reprezentand surplusul din rezerve din 

reevaluare », in suma de 554.066,09 lei, conform propunerii din procesul verbal nr. 1141/07.03.2017,  astfel : 

distribuirea sumei de 554.066,09 lei ca dividende;  

    -  distribuirii soldului contului 1068.01 „Alte rezerve din profit net” in suma de 165.823,27 lei ca dividende  

     - fixarii şi distribuirii dividendului brut/acţiune in suma  de 0,59904 lei 

   - stabilirii  termenului limită - şi a modalităţilor de  plată a dividendelor - în termen de  maxim 6 luni de la 

data adoptării hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor. 

 Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_________, din care: „ pentru ”______, „impotrivă”________, 

„abţinere”________ . 

                 

 Art.3 Se aprobă/Se respinge  descărcărea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 

2016. 

                Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_________, din care: „ pentru ”______, 

„impotrivă”________, „abţinere”________ . 

 

Art.4 Se aprobă/Se respinge  bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 

2017. 

 Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_________, din care: „ pentru ”______, „impotrivă”________, 

„abţinere”________ . 

 

 Art.5 Se aprobă/Se respinge  data de 28.04.2017 ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 

238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii 

AGOA şi a datei de 27.04.2017 ca ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare 

minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se 

tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, precum şi a datei de 16.05.2017 ca data 

plăţii. 

 Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_________, din care: „ pentru ”______, „impotrivă”________, 

„abţinere”________ . 

Art.6 Se aprobă/Se respinge  Mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu cu domiciliul in loc. 

Sinmartin, str. M. Eminescu, nr. 40, jud. Bihor, sa contracteze cu depozitarul valorilor mobiliare procesarea 

plăţilor reprezentând dividende, precum şi de a semna in numele actionarilor hotararile AGOA şi pentru a 
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îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGOA in relaţiile cu autorităţile competente (ORC, 

ASF, Sibex, Depozitarul Sibex S.A., alte entitati publice sau private) si pentru semnarea oricăror documente 

necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte. 

     Dl. Iacobescu Aliu  poate da mandat altei persoane.  

 

 

 

 

 

    Presedintele Consiliului de Administratie, 

     Mircea CĂLBUREAN 


