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PROIECT DE HOTĂRARE  
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 

Nr. 1 din 25.04.2023/26.04.2023 
 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor IPROLAM S.A Bucureşti, întrunită 
la prima convocare, constituită legal prin prezenţa acţionarilor reprezentând .......... acţiuni, 
respective ........... % din capitalul social de 101.420,80 lei (1.014.208 acţiuni), în baza 
prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 
piaţă şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă,  

H O T Ă R E Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă/nu se aprobă Raportul Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul 
financiar aferent anului 2022. 

Hotărârea a fost luată cu un număr de ........ voturi din totalul de ..... voturi 
exprimate, respectiv 100 %. 

Pentru.... 
Ȋmpotrivă... 
Abţineri.... 

Art. 2. Se aprobă/nu se aprobă Situaţiile financiare anuale, inclusiv bilanţul contabil, contul 
de profit şi pierderi, împreumă cu anexele, pentru anul 2022. 

Hotărârea a fost luată cu un număr de ...... voturi din totalul de ..... voturi exprimate, 
respectiv 100 %. 

Pentru.... 
Ȋmpotrivă... 
Abţineri.... 

Art. 3. Se aprobă/nu se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2022; conform 
propunerii Consiliului de Administraţie profitul net rămȃne de repartizat. 

Hotărârea a fost luată cu un număr de ...... voturi din totalul de ..... voturi exprimate, 
respectiv 100 %. 

Pentru.... 
Ȋmpotrivă... 
Abţineri.... 

Art. 4. Se aprobă/nu se aprobă Descărcarea de Gestiune a Consiliului de Administraţie 
pentru exerciţiul financiar aferent anului 2022. 

Hotărârea a fost luată cu un număr de ....... voturi din totalul de ...... voturi 
exprimate, respective 100 % din voturile legal posibile (membrii Consiliului de 
Administraţie nu votează) respective ........ % din totalul voturilor prezente. 

Pentru.... 
Ȋmpotrivă... 
Abţineri.... 

Art. 5. Se aprobă/nu se aprobă Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate 
pentru anul 2023. 
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Hotărârea a fost luată cu un număr de .......... voturi din totalul de ........ voturi 
exprimate, respective 100 %. 

Pentru.... 
Ȋmpotrivă... 
Abţineri.... 

Art. 6. Se aprobă/nu se aprobă planul de investiţii pe anul 2023. 
Hotărârea a fost luată cu un număr  de ......... voturi din totalul de .............. voturi 

exprimate, respective 100 %. 
Pentru.... 
Ȋmpotrivă... 
Abţineri.... 

Art. 7. Se aprobă/nu se aprobă remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de 
Administraţie şi a  Preşedintelui C.A. pentru exercitiul financiar în curs. 

Hotărârea a fost luată cu un număr  de ......... voturi din totalul de .............. voturi 
exprimate, respective 100 %. 

Pentru.... 
Ȋmpotrivă... 
Abţineri.... 

Art. 8. Se aprobă/nu se aprobă angajamentele financiare cu societăţile bancare pe 
perioada 2023-2027. 

Hotărârea a fost luată cu un număr  de ......... voturi din totalul de .............. voturi 
exprimate, respective 100 %. 

Pentru.... 
Ȋmpotrivă... 
Abţineri.... 

Art. 9. Se aprobă/nu se aprobă data de 16.05.2023 ca dată de înregistrare pentru 
identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotarârilor adoptate de 
prezenta Adunare Generală a Acţionarilor şi a datei de 15.05.2023 ca data “ex date”, 
respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al 
hotarârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din hotărâre. 

Hotărârea a fost luată cu un număr  de ......... voturi din totalul de .............. voturi 
exprimate, respective 100 %. 

Pentru.... 
Ȋmpotrivă... 
Abţineri.... 

Art. 10. Se aprobă/nu se aprobă mandatarea Preşedintelui C.A. şi Directorului General să 
efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea la 
îndeplinire a Hotărârii AGOA, să depună şi să preia acte şi să semneze în acest scop în 
numele societăţii, în relaţiile cu Registrul Comerţului, ASF, BVB, precum şi cu alte entităţi 
publice. Mandatarul sus menţionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai 
sus, oricărei personae după cum consideră necesar. 

Hotărârea a fost luată cu un număr de ....... voturi din totalul de........ voturi 
exprimate, respective 100 %. 

Pentru.... 
Ȋmpotrivă... 
Abţineri.... 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 
Dr. ing. Andrei Mauthner 

 

 

 

 


