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HOTĂRÂREA nr. 1 din 06 / 08 aprilie 2015. 
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACŢIONARILOR 

IPROCHIM  S.A. 
 
 

= PROIECT = 
 
 
 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor IPROCHIM  S.A., societate avînd sediul 
social în BUCUREŞTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lîngă Tribunalul Bucureşti sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod 
Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO, 

care s-a desfăşurat în ziua de 06 / 08 aprilie 2015. – ora 12,00, la sediul social al 
societăţii, la convocarea de către Consiliul de Administraţie al societăţii, în conformitate cu 
prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezenţa acţionarilor care deţin 
________ acţiuni ( şi, implicit, acelaşi număr de voturi ), reprezentînd ________% din capitalul 
social, respectiv, ____________________, conform listei acţionarilor cu data de referinţă 01 
aprilie 2015, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,    

cu privire la punctele 1, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele: 
 
Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor 
prezenţi cu drept de vot, situaţiile economico-financiare aferente anului 2014 ( Bilanţul Contabil, 
Contul de Profit şi Pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, notele explicative ) pe baza 
rapoartelor Consiliului de Administraţie şi al auditorului financiar. 
 
Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor 
prezenţi cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piaţa 
de capital, data de 23 aprilie 2015 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 
 
Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor 
prezenţi cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. ____________________ să semneze, după 
caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, a actului adiţional de 
modificare a statutului societăţii şi a statutului societăţii, actualizat, să întreprindă demersurile 
legale necesare în vederea menţionării la Oficiul Registrului Comerţului competent şi publicării 
în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta. 
 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 
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HOTĂRÂREA nr. 2 din 06 / 08 aprilie 2015. 
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACŢIONARILOR 

IPROCHIM  S.A. 
 
 

= PROIECT = 
 
 
 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor IPROCHIM  S.A., societate avînd sediul 
social în BUCUREŞTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lîngă Tribunalul Bucureşti sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod 
Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO, 

care s-a desfăşurat în ziua de 06 / 08 aprilie 2015. – ora 12,00, la sediul social al 
societăţii, la convocarea de către Consiliul de Administraţie al societăţii, în conformitate cu 
prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezenţa acţionarilor care deţin 
________ acţiuni ( şi, implicit, acelaşi număr de voturi ), reprezentînd ________% din capitalul 
social, respectiv, ____________________, conform listei acţionarilor cu data de referinţă 01 
aprilie 2015, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,    

cu privire la punctele 2, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele: 
 
Art. 1. Cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor prezenţi cu drept de vot, se 
pronunță _____________ asupra gestiunii Consiliului de Administraţie aferentă anului 2014. 
 
Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor 
prezenţi cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piaţa 
de capital, data de 23 aprilie 2015 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 
 
Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor 
prezenţi cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. ____________________ să semneze, după 
caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, a actului adiţional de 
modificare a statutului societăţii şi a statutului societăţii, actualizat, să întreprindă demersurile 
legale necesare în vederea menţionării la Oficiul Registrului Comerţului competent şi publicării 
în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta. 
 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 
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HOTĂRÂREA nr. 3 din 06 / 08 aprilie 2015. 
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACŢIONARILOR 

IPROCHIM  S.A. 
 
 

= PROIECT = 
 
 
 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor IPROCHIM  S.A., societate avînd sediul 
social în BUCUREŞTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lîngă Tribunalul Bucureşti sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod 
Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO, 

care s-a desfăşurat în ziua de 06 / 08 aprilie 2015. – ora 12,00, la sediul social al 
societăţii, la convocarea de către Consiliul de Administraţie al societăţii, în conformitate cu 
prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezenţa acţionarilor care deţin 
________ acţiuni ( şi, implicit, acelaşi număr de voturi ), reprezentînd ________% din capitalul 
social, respectiv, ____________________, conform listei acţionarilor cu data de referinţă 01 
aprilie 2015, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,    

cu privire la punctele 3, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele: 
 
Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor 
prezenţi cu drept de vot, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015. 
 
Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor 
prezenţi cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piaţa 
de capital, data de 23 aprilie 2015 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 
 
Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor 
prezenţi cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. ____________________ să semneze, după 
caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, a actului adiţional de 
modificare a statutului societăţii şi a statutului societăţii, actualizat, să întreprindă demersurile 
legale necesare în vederea menţionării la Oficiul Registrului Comerţului competent şi publicării 
în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta. 
 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 
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HOTĂRÂREA nr. 4 din 06 / 08 aprilie 2015. 
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACŢIONARILOR 

IPROCHIM  S.A. 
 

= PROIECT = 
 
 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor IPROCHIM  S.A., societate avînd sediul 
social în BUCUREŞTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lîngă Tribunalul Bucureşti sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod 
Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO, 

care s-a desfăşurat în ziua de 06 / 08 aprilie 2015. – ora 12,00, la sediul social al 
societăţii, la convocarea de către Consiliul de Administraţie al societăţii, în conformitate cu 
prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezenţa acţionarilor care deţin 
________ acţiuni ( şi, implicit, acelaşi număr de voturi ), reprezentînd ________% din capitalul 
social, respectiv, ____________________, conform listei acţionarilor cu data de referinţă 01 
aprilie 2015, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,    

cu privire la punctele 4, 5, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele: 
 
Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor 
prezenţi cu drept de vot, revocarea din calitatea de administratori, membrii ai Consiliului de 
Administraţie al IPROCHIM S.A. a domnului / doamnei _____________________. 
 
Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor 
prezenţi cu drept de vot, numirea domnului / doamnei _____________________ în calitatea de 
administrator, membru al Consiliului de Administrație al IPROCHIM S.A. 
 
Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor 
prezenţi cu drept de vot, ca durata mandatului persoanelor nou numite în calitatea de 
administratori, membrii ai Consiliului de Administraţie al Iprochim S.A., să fie începând cu data 
de ___________ până la data de  ___________ sau până la desemnarea noilor administratori 
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernarea corporativă a 
întreprinderilor publice. 
 
Art. 4. Se aprobă / Se respinge, cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor 
prezenţi cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piaţa 
de capital, data de 23 aprilie 2015 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 
 
Art. 5. Se aprobă / Se respinge, cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor 
prezenţi cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. ____________________ să semneze, după 
caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, a actului adiţional de 
modificare a statutului societăţii şi a statutului societăţii, actualizat, să întreprindă demersurile 
legale necesare în vederea menţionării la Oficiul Registrului Comerţului competent şi publicării 
în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta. 
 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 
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HOTĂRÂREA nr. 5 din 06 / 08 aprilie 2015. 
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACŢIONARILOR 

IPROCHIM  S.A. 
 

= PROIECT = 
 
 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor IPROCHIM  S.A., societate avînd sediul 
social în BUCUREŞTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lîngă Tribunalul Bucureşti sub număr de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod 
Unic de Înregistrare 457747, atribut fiscal RO, 

care s-a desfăşurat în ziua de 06 / 08 aprilie 2015. – ora 12,00, la sediul social al 
societăţii, la convocarea de către Consiliul de Administraţie al societăţii, în conformitate cu 
prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 

legal constituită, la prima / a doua convocare, prin prezenţa acţionarilor care deţin 
________ acţiuni ( şi, implicit, acelaşi număr de voturi ), reprezentînd ________% din capitalul 
social, respectiv, ____________________, conform listei acţionarilor cu data de referinţă 01 
aprilie 2015, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,    

cu privire la punctele 6, 7 și 8, înscrise pe ordinea de zi, a hotărât următoarele: 
 
Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor 
prezenţi cu drept de vot, remunerația membrilor Consiliului de Administrație, respectiv, o 
indemnizație fixă lunară egală cu _________, reprezentând ___% din media pe ultimele 12 luni 
a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, 
comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. 
 
Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor 
prezenţi cu drept de vot, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297 / 2004 – privind piaţa 
de capital, data de 23 aprilie 2015 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. 
 
Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____________ voturilor exprimate, ale acţionarilor 
prezenţi cu drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei. ____________________ să semneze, după 
caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, a actului adiţional de 
modificare a statutului societăţii şi a statutului societăţii, actualizat, să întreprindă demersurile 
legale necesare în vederea menţionării la Oficiul Registrului Comerţului competent şi publicării 
în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta. 
 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 
 
 
 
 
 
 

 


