
 
 

 

 

 

 

 

PROIECT HOTĂRÂRE 

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR  

ELECTROARGEŞ S.A., 

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu Numar J03/758/1991 

Cod Unic de Inregistrare: RO 156027 

 

   Întrunită legal în ziua de 27.04.2020, ora 10.00, la sediul Societăţii din Curtea de Argeş, str. 

Albești, nr. 12, judeţul Argeș, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Electroargeş S.A. 

(Adunarea) şi-a desfăşurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 

din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 şi Actul Constitutiv al Societăţii. 

 La ședință au participat _______ acţionari - prezenţi şi reprezentaţi - din totalul de _______ 

acţionari, având un număr de __________total acțiuni – reprezentând _________% din numărul 

total de _________________ acțiuni. 

  

Acţionarii înregistrați în Lista de prezenţă au fost îndreptăţiţi să participe şi să voteze în 

Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acţionarilor Societăţii la data de 

referinţă 10.04.2020. 

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R  şi ale 

Actului constitutiv al Societăţii, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _________ voturi (drepturi de vot) 

"PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând ___________%  din totalul de _____________voturi 

exprimate în Adunare: 

Situaţiile financiare individuale pentru exerciţiul financiar 2019 în baza Rapoartelor 

Consiliului de Administraţie şi Auditorului financiar. 

 

Art. 2. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _________ voturi (drepturi de vot) 

"PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând ___________%  din totalul de _____________voturi 

exprimate în Adunare: 

Modul de repartizare a profitului net din exerciţiul financiar 2019, după cum urmează: 

 

a) Repartizarea sumei de 625.249,90 lei din profitul aferent anului 2019 în „Rezerve – 

Mijloace fixe din profit reinvestit”. 

b) Repartizarea diferenței de profit aferenta anului 2019 în surse proprii de dezvoltare 



 
 

 

Art. 3. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _________ voturi (drepturi de vot) 

"PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând ___________%  din totalul de _____________voturi 

exprimate în Adunare: 

Repartizarea unui dividend brut în suma de 0,06 lei pe acțiune, din profitul aferent anului 

2012 rămas nerepartizat. 

 

Art. 4. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _________ voturi (drepturi de vot) 

"PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând ___________%  din totalul de _____________voturi 

exprimate în Adunare: 

Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exerciţiul financiar 2019. 

 

Art. 5. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _________ voturi (drepturi de vot) 

"PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând ___________%  din totalul de _____________voturi 

exprimate în Adunare: 

Situația financiară consolidată a Electroargeş S.A. pentru anul 2019, întocmită conform 

standarde IFRS. 

 

Art. 6. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _________ voturi (drepturi de vot) 

"PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând ___________%  din totalul de _____________voturi 

exprimate în Adunare: 

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020. 

 

Art. 7. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _________ voturi (drepturi de vot) 

"PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând ___________%  din totalul de _____________voturi 

exprimate în Adunare: 

Programul de investiţii pentru anul 2020 şi împuternicirea Consiliului de Administrație să 

aprobe modificarea acestui program în funcţie de necesităţile economice concrete ale Societăţii. 

 

Art. 8. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _________ voturi (drepturi de vot) 

"PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând ___________%  din totalul de _____________voturi 

exprimate în Adunare: 

 

Lista mijloacelor fixe amortizate şi a obiectelor de inventar propuse pentru casare şi 

valorificare prin vânzare în anul 2020 şi se împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe 

valorificarea acestora în anul 2020, în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în limita de 

competenţă a Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare. 

 

Art. 9. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _________ voturi (drepturi de vot) 

"PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând ___________%  din totalul de _____________voturi 

exprimate în Adunare: 

Împuternicirea Consiliului de Administraţie în anul 2020 pentru a aproba contractarea de 

credite şi prelungirea liniilor de credit existente pentru producţie şi investiţii, gajarea de active şi 



 
 

 

cesiunea de creanţe necesare contractării de credite, în conformitate cu prevederile legilor în 

vigoare, în limita de competenţă a Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare 

 

Art. 10. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _________ voturi (drepturi de vot) 

"PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând ___________%  din totalul de _____________voturi 

exprimate în Adunare: 

 

Regimul de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale în exerciţiul financiar 

2020, cu respectarea procedurilor legale în vigoare. 

 

Art. 11. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _________ voturi (drepturi de vot) 

"PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând ___________%  din totalul de _____________voturi 

exprimate în Adunare: 

 

Împuternicirea Consiliului de Administraţie ca, în cazul în care A.G.O.A. aprobă 

distribuirea de dividende, să aprobe şi să întreprindă toate demersurile legale şi administrative 

pentru plata dividendelor către acţionari în termenul legal prevăzut de legile şi reglementările 

valabile pe piaţa de capital. 

 

Art. 12. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _________ voturi (drepturi de vot) 

"PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând ___________%  din totalul de _____________voturi 

exprimate în Adunare: 

 

Ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 şi 

Regulamentul ASF 5/2018, să fie 11.06.2020, ex-date să fie 10.06.2020 şi data plăţii să fie 25.06.2020. 

 

Art. 13. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _________ voturi (drepturi de vot) 

"PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând ___________%  din totalul de _____________voturi 

exprimate în Adunare: 

 

Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administraţie al Electroargeş S.A.: 227/26.02.2019, 

228/15.03.2019, 229/25.03.2019, 230/23.03.2019, 231/08.07.2019, 232/15.07.2019, 233/18.10.2019, 

234/28.12.2019, 235/21.01.2020, 236/28.02.2020 și 237/16.03.2020; 

 

Art. 14. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _________ voturi (drepturi de vot) 

"PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând ___________%  din totalul de _____________voturi 

exprimate în Adunare: 

 

Organigrama Electroargeş S.A. pentru anul 2020 şi împuternicirea Consiliului de 

Administrație să modifice Organigrama în funcţie de necesităţile economice concrete ale Societăţii; 

 



 
 

 

Art. 15. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _________ voturi (drepturi de vot) 

"PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând ___________%  din totalul de _____________voturi 

exprimate în Adunare: 

 

Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi/sau a Vicepreședintelui 

Consiliului de Administrație, pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor efectua 

demersurile la O.R.C. şi oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente 

aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 27,28.04.2020. 

 

 

 

Redactată astăzi _______________. 

 

Președintele de ședință AGOA     Secretariat AGOA 

 


