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          PROIECT 

HOTĂRÂRE nr.1 

adoptată în şedinţa Adunării Generale Ordinare  a Acţionarilor 

societatii TRANSGEX S.A. din data de  11/12.11.2019 

 

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 11/12.11.2019 

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

24/2017 regulamentelor ASF si ale actului constitutiv al societăţii, 

        Adunarea Generala Ordinara  a Acţionarilor din data de  11/12.11.2019, ora 12, ( data de referinta 

01.11.2019) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal si 

statutar 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 ia  la cunoştinţă de  încetarea mandatului membrilor / preşedintelui Consiliului de Administraţie la 

data de 15.11.2019, ca urmare a expirarii mandatului acestora şi, pe cale de consecinţă, se aproba radierii 

calităţii de membri / preşedinte ai Consiliului de Administraţie din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului 

de pe lângă Tribunalul Bihor. 

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

„abţinere”________ . 
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Art. 2 Se aprobă/Se respinge descărcarea de gestiune a membrilor / preşedintelui Consiliului de Administraţie 

pentru mandatul exercitat. 

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

„abţinere”________ 

Art.3 Se aprobă/Se respinge alegerea membrilor/presedintelui Consiliului de Administraţie (C.A.) al societăţii 

TRANSGEX S.A., în poziţiile devenite vacante, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 16.11.2019.  

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

„abţinere”________ . 

Art.4 Se aprobă/Se respinge stabilirea cuantumului remuneratiei lunare a membrilor si presedintelui C.A. pe 

intreaga durata a mandatului.  

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

„abţinere”________ 

Art.5 Se aprobă/Se respinge limitele sau  cuantumul asigurarii pentru răspundere profesională a membrilor / 

presedintelui C.A.  şi a Directorului General. 

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

„abţinere”________ 

Art.6 Se aprobă/Se respinge mandatarea din partea societatii TRANSGEX S.A. a dlui. Iacobescu Aliu - 

Director General, pentru negocierea si semnarea contractului de administrare /de mandat cu membrii / 

preşedintele C.A 

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

„abţinere”________ 

Art.7 Se aprobă/Se respinge numirea auditorului financiar - societatea ACF CONFIDENT SRL – CUI 

RO2251882 si a auditorului  intern - societatea SILEXPERT SRL - CUI 1276040 si mandatarea Directorului 

General - dl. Iacobescu Aliu, pentru negocierea si semnarea contractelor respective - cu o durata minima de 4 

ani,  in aceleasi conditii financiare.  

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

„abţinere”________ 

Art.8 Se aprobă/Se respinge data de 27.11.2019 ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA şi a datei 

de 26.11.2019 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 

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

„abţinere”________ 
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Art.9 Se aprobă/Se respinge mandatarea Directorului General al TRANSGEX S.A., dl. Iacobescu Aliu să 

semneze in numele actionarilor hotararile AGOA, pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente 

hotărârilor AGOA in relaţiile cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte 

entitati publice sau private). Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane 

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

„abţinere”________ 

 

 

    Presedintele Consiliului de Administratie, 

     Mircea CĂLBUREAN 


