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HOTĂRÂREA nr. 3 din 27 / 28 martie 2022 

a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a 

ACŢIONARILOR 

IPROCHIM 

S.A. 
= PROIECT = 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor IPROCHIM  S.A., societate având 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 27 / 28 martie 2022 – 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  ),  reprezentând                %  din  capitalul  
social, respectiv,                                          , conform listei acţionarilor cu data de referinţă 13 
aprilie 2022, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărîrilor adoptate, 

cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13 înscrise pe ordinea de zi, a 
hotărât următoarele: 

 
Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu                           voturilor exprimate, ale acţionarilor prezenţi cu 

drept  de  vot,  Aprobarea situatiilor economico-financiare aferente anului 2021( Bilantul Contabil, 

Contul de Profit si Pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor 

Consiliului de Administratie si a auditorului financiar (termen raport BVB -cf. Calendar financiar 

2022: 29 aprilie 2022). 

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu                           voturilor exprimate, ale acţionarilor prezenţi cu 

drept de vot,( Prezentarea raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2021) 

Art. 3. Se aprobă / se respinge, cu                           voturilor exprimate, ale acţionarilor prezenţi cu 

drept de vot, Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administratie aferenta anului 2021 

Art. 4. Se aprobă / Se respinge, cu                           voturilor exprimate, ale acţionarilor prezenţi cu 

drept  de  vot,  Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anunul 2022.  

Art. 5. Se aprobă / Se respinge, cu                           voturilor exprimate, ale acţionarilor prezenţi cu 

drept  de  vot,   Constatarea încetării mandatului unuia sau a mai multor administratori provizorii, 

membri ai Consiliului de Administratie al Societatii 

Art. 6. Se aprobă / Se respinge, cu                           voturilor exprimate, ale acţionarilor prezenţi cu 

drept  de  vot, Confirmarea/numirea unuia sau a mai multor administratori provizorii, membri ai 

Consiliului de Administratie al Societatii (in considerarea expirarii mandatelor provizorii in data de 

08 mai 2022). 

 

Art. 7. Se aprobă / Se respinge, cu                           voturilor exprimate, ale acţionarilor prezenţi cu 

drept  de  vot, Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de 

Administratie al Societatii. 
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Art. 8. Se aprobă / Se respinge, cu                           voturilor exprimate, ale acţionarilor prezenţi cu 

drept  de  vot, Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii, , membri ai 

Consiliului de Administratie al Societatii 

Art. 9. Se aprobă / Se respinge, cu                           voturilor exprimate, ale acţionarilor prezenţi cu 

drept  de  vot, Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii. 

Art.10. Se aprobă / Se respinge, cu                           voturilor exprimate, ale acţionarilor prezenţi cu 

drept de vot, împuternicirea d-lui./d-nei.                                         să semneze hotărârile adoptate 

de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor și să întreprindă demersurile legale necesare în 

vederea menţionării la Oficiul Registrului Comerţului competent şi publicării în Monitorul Oficial a 

hotărârilor care se vor adopta ( propunere: Președintele Consiliului de Administrație ). 

Art. 11. Se aprobă / Se respinge, cu                           voturilor exprimate, ale acţionarilor prezenţi cu 

drept  de  vot, Aprobarea de contractare de servicii juridice pentru litigiu cu Mavgo Holding SRL in 

dosarul 9493/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. 

Art. 12. Se aprobă / Se respinge, cu                           voturilor exprimate, ale acţionarilor prezenţi cu 

drept  de  vot, In conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de 

19.05.2022 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor si 

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 18.05.2022 ca ex-date. 

Art. 13. Se aprobă / Se respinge, cu                           voturilor exprimate, ale acţionarilor prezenţi cu 

drept  de  vot, Aprobarea nominalizarii persoanei imputernicite sa semneze hotararile adoptate de 

Adunarea Generala  Ordinara a Actionarilor Societatii Iprochim S.A. si sa intreprinda demersurile 

legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in 

Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta (propunere: Presedinte Consiliu de Administratie) 
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